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1.   Introduction 
Hanoi National University of Education (HNUE) was founded in 1951 and is one of the oldest teacher training 

universities in Vietnam. Nowadays, HNUE is one of the major and leading teacher training institutions in 

Vietnam. Its Faculty of Mathematics and Informatics (FMI) is also one of the oldest high school mathematics 

teacher training institutions in Vietnam. Dynamic Mathematics Software is taught as a part of undergraduate 

and postgraduate courses in the FMI of HNUE.  

In this paper, I describe how Geogebra is taught in undergraduate and postgraduate courses of the FMI. 

Firstly, I introduce briefly HNUE and its FMI. Secondly, I discuss undergraduate and postgraduate courses 

related to Geogebra in the FMI of HNUE. Finally, I make some conclusions about the role of Geogebra in 

training mathematics teachers in Vietnam. 

       
2. A brief introduction to Hanoi National University of Education and its Faculty of 

Mathematics and Informatics 
HNUE (http://english.hnue.edu.vn/About) is regarded as not only one of the National Key Universities but also 

one of the leading Universities in the teacher education system in Vietnam. The University has 23 training 

faculties and two departments, two research institutes, more than 20 research centers and centers for 

technology and two schools, namely The High School for Gifted Students and The Demonstration Secondary 

School. HNUE offers 42 training programs at the undergraduate level, 49 Master’s programs and 41 doctoral 

programs at the postgraduate level. 

 The FMI of HNUE is one of the major and leading high school mathematics teacher training 

institutions in Vietnam. The FMI academic staff includes more than 70 people who belong to 6 research groups 

including Algebra and Number Theory, Applied Mathematics, Functional Theory, Geometry and Topology, 

Mathematical Analysis, and Mathematics Education. The Faculty has three training programs at the 

undergraduate level, 6 Master’s program and 5 doctoral program at the postgraduate level. Moreover, it has 

several part-time programs for in-service middle school mathematics teachers who took degrees from colleges 

of education and want to receive higher degrees from universities of education. The Faculty has around 800 

students, 500 part-time students (in-service middle school mathematics teachers), 200 Master’s students and 40 

doctoral students currently. 

 

 
3. Geogebra as a part of undergraduate and postgraduate courses in the Faculty of 

Mathematics and Informatics 
As mentioned above, Dynamic Mathematics Software is taught in the undergraduate and postgraduate courses 

of the FMI. In recent years, Geogebra has been selected to teach at the undergraduate and postgraduate level in 
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the Faculty because of its advantages. In the following section, I briefly describe how Geogebra is taught in the 

FMI. 

 
a. For undergraduate students 

There are around 200 third-year students who are divided into 5 classes and take a two-credit course 

named “Mathematical Software” with 30 fifty-minute teaching periods. The main aim of the course is to 

provide the students with knowledge and skills related to some mathematical software so that the students can 

step by step apply them to their studies and future careers. In this course, the students study Dynamic Computer 

Software, Algebra Computer Systems, Latex, etc. 

 In the course, the students often spend around 12 fifty-minute teaching periods in studying and 

practicing Geogebra. They learn from basic to advanced Geogebra tools and commands so that they can use 

related knowledge and skills in their studies and future jobs. 

 

 

Figure 1. An undergraduate student is presenting a way she find a locus of a point with the aid of Geogebra in 

the “Mathematical Software” course 

b. For part-time students 

 The FMI has around 500 part-time students currently. In general, these students are in-service middle 

school mathematics teachers. They graduated from colleges of educations and want to take part in the two-year 

part-time program to obtain the higher degree from HNUE. 

 Every academic year, about 250 part-time students take a course entitled “Informatics” with 60 forty-

five-minute teaching periods. In this course, the students often learn how to use the Office Software (Microsoft 

Office Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), Dynamic Computer Software (Cabri, 

Geogebra, Geometer’ Sketchpad), Internet, etc. so that they can use the software in their teaching of 

mathematics. 

   

c. For Master’s  students and doctoral students 

 Every academic year, about 25 Master’s students attend a three-credit course called “The Usage of ICT 

in Teaching and Learning of Mathematics” and about 5 doctoral students take a three-credit course named “The 

Advanced Usage of ICT in Education and Educational Technology”. These students write either Master’s 

theses or PhD. dissertations on mathematics education. Each course includes 45 fifty-minute teaching periods. 

 In these courses, the student often spend from 15 to 20 teaching periods in discussing about a way to 

use and apply Geogebra effectively in teaching and learning of mathematics at the secondary school level.  
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 There are many topics related to using Geogebra in teaching and learning of mathematics in the 

discussions. The following are some of them: 

 - How can teachers (resp. students) apply Geogebra to teaching (resp. learning) of mathematical 

concepts, theorems, rules and problem solving? 

 - How Geogebra can help students to generalize mathematical results? 

 - How can Geogebra help students to find solutions to mathematical problems? 

 - To what extent should curriculum designers and textbooks authors mention the usage of Geogebra in 

mathematics curricula and textbooks? 

 - What are difficulties teachers and students often encounter when they use Geogebra in their teaching 

and learning of mathematics?  

 - What are advantages and disadvantages of using Geogebra in teaching and learning of mathematics? 

  - What are pedagogical issues related to using Geogebra effectively in teaching and learning of 

mathematics? 

 
 
Figure 2. A Master’s student is presenting her way to teach the “Triangle Sum Theory” with the aid of 

Geogebra in the course “The Usage of ICT in Teaching and Learning of Mathematics” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Geogebra is a part of undergraduate and postgraduate courses in the FMI 

 

 

Geogebra is taught in the FMI, HNUE  

Undergraduate students Postgraduate students 

Part-time students 

(graduated from 

colleges of education) 

Course: “Informatics” 

Number of classes: 5 

Number of students: 
250 

Full-time students 
 
Course: 

“Mathematical 

Software” 

Number of classes: 5 
Number of students: 

200 

Master’s students 

Course: “The usage 

of ICT in Teaching 

and Learning of 

Mathematics” 

Number of classes: 1 

Number of students: 
25 

PhD. students 

Course: “The 

Advanced Usage of 

ICT in Education 

and Educational 

Technology” 

Number of 
students: 5  
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d. Several difficulties 

 

 When the mentioned courses are taught for the undergraduate and postgraduate students of the FMI, 

they and their lecturers often encounter several difficulties.  

      Typically, the part-time course “Informatics” is usually carried out at several continuing education 

centers in some provinces. At some centers, computer rooms are either not always available or not at good 

quality. Secondly, there is a part of the Master’s students and doctoral students who graduated from other 

universities and did not take a course similar to the course “Mathematical Software”. As these students do not 

have experiences of using mathematical software, they often meet great difficulties in the courses for the 

Master’s students and doctoral students (“The Usage of ICT in Teaching and Learning of Mathematics” and 

“The Advanced Usage of ICT in Education and Educational Technology”). 

 

 

4. Conclusion 

 

Overall, Geogebra is very helpful and useful software for mathematics students, mathematics teachers and 

mathematics teachers-in-training. Most FMI undergraduate and postgraduate students enjoy learning to use 

Geogebra in their studies and their work. Moreover, many students gradually apply what they have studied 

related to Geogebra as well as Dynamic Computer Software to their studies and jobs. 
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GEOGEBRA, WIRIS, MOODLE ŞI FLIPPED CLASSROOM 
 

Adriana PETROVICI  
Prof. Liceul Tehnologic „V. SAV”, Roman,ROMÂNIA 

 

 
ABSTRACT: The concept of Flipped Learning – reverse learning and its practical implementation are the 

result of the experimental efforts and creative innovations of many educational theorists and practitioners 

who sought to identify the strategic teaching approaches which shift the focus of classroom activities from 
the teacher towards the student, as efficiently as possible. The novelty of  Flipped Classroom strategy - 

reverse classroom is that the basic content of a curricular topic/key concept, which has to be taught and 

learnt, is structured by the teacher in a digital teaching scenario and online videos which can be watched by 

students at home, at their own pace, whenever necessary, until they fully reach its understanding. The focus 

of this paper is on the practical use of the methodology promoted by the Flipped Classroom strategy, in 

symbiosis with the opportunities of Moodle platform and the formative benefits of GeoGebra software, 
complemented by those of the Wiris plugin. 

 

                KEYWORDS: Flipped Classroom, GeoGebra, Wiris, Moodle  

 
I.  Despre Flipped Learning şi Flipped Classroom 

 
       Impactul exploziv al noilor TIC asupra cotidianului socio-ecomomic şi cultural, reclamă imperativ 

schimbări în educaţie şi noi mentalităţi privind procesul dobândirii cunoaşterii, cu atât mai mult cât, realitarea 

zilnică din sala de clasă dovedeşte faptul că, abordarea exclusiv tradițională a procesului de predare-învățare-

evaluare este tot mai puţin eficientă. Motivate de evoluţia şi dinamica explozivă a TIC din ultimele decenii, 

studiile şi experimentele practice din domeniul pedagogiei şi didacticii sunt orientate spre căutarea acelor 

abordărilor de instruire care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor actualelor generaţii elevi şi studenţi - generaţia 

“digital natives”[1]. Cercetările cu privire la evoluţia psihologiei umane şi a științelor cognitive aduc 

argumente concrete în sprijinul necesităţii ca practica didactică să identifice strategii şi metode care să 

răspundă acestor nevoi şi aşteptări.  

       Conceptul Flipped Learning - învăţare inversă şi aplicarea lui practică sunt rezultatul eforturilor 

experimentale şi inovării creative depuse de teoreticieni şi practicieni din domeniul educaţiei, în scopul 

identificării acelor abordări stategice ale demersului didactic care realizează, cât mai eficient posibil, transferul 

centrării activităţii de la profesor spre elev. Strategia Flipped Classroom - clasă inversă / clasă în oglindă [2] 

care valorizează conceptul Flipped Learning este utilizată tot mai mult în ultimii ani, în şcoli, licee şi 

universităţi din numeroase ţări. Noutatea în strategia Flipped Classroom constă în faptul că, conţinuturile de 

bază ale unei noţiuni / teme din programă, care trebuie predată şi învăţată, sunt structurate şi sintetizate de 

profesor într-un scenariu didactic digital şi/sau videoclip-uri cu explicaţii audio şi sunt parcurse de elevi acasă 

în ritmul propriu, ori de câte ori este necesar, pentru a ajunge la înţelegerea lor. 

       Astfel, strategia facilitează profesorului reducerea timpului alocat predării şi îi oferă condiţiile de a extinde 

timpul necesar interacțiunii cu elevii, pentru evaluarea şi facilitarea nivelului de înţelegere a conţinuturilor 

transmise, pentru rezolvarea aplicaţiilor practice care să ajute însuşirea şi utilizarea lor, pentru progres şi 

performanţă. „Inversarea” constă în faptul că predarea noţiunilor de bază ale unei lecţii se face „acasă” şi nu în 

sala de clasă. „Tema de acasă” a elevilor constă în angajarea lor cu eforturi proprii şi creative în procesul 

cunoaşterii, iar temele date clasic pentru aplicarea şi consolidarea conţinuturilor se efecutaeză în activitatea 

colaborativă din sala de clasă.   
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Clasa tradiţională Flipped classroom 

• Activitate colaborativă profesor - elevi      

parcurgerea în ritm condiţionat a procesului de 

predare - învăţare utilizând tabla, caietul, diverse 

resurse didactice şi dialogul euristic pentru 

explicarea conţinuturilor ştiinţifice. 

• Activitate individuală a elevului              

parcurgerea procesului cognitiv de înţelegere şi 

însuşire în ritm propriu a conţinuturilor 

folosind scenariu didactic explicaţiile audio-

video şi resursele online elaborate / indicate de 

profesor. 

• Activitate individuală a elevului parcurgerea  

procesului de verificare a nivelului de înţelegere 

a conţinuturilor dobândite după lectura notiţelor, 

manualului şi efectuarea temei.  

• Activitate colaborativă profesor - elevi     

verificarea frontală şi individuală a înţelegerii 

conţinutrilor prin dialog euristic şi aplicarea lor 

în rezolvarea problemelor şi exerciţiilor.    

• Activitate colaborativă profesor - elevi        

verificarea frontală / individuală a înţelegerii 

conţinuturilor, capacităţilor şi abilităţilor de 

aplicare în rezolvarea problemelor şi exerciţiilor.   

• Activitate colaborativă profesor –elevi  / elev - 

elev  

dialog, dezbateri, exersare practică pentru 

consolidarea conţinuturilor şi dezvoltarea 

capacităţilor / abilităţilor de aplicare în 

rezolvarea problemelor şi exerciţiilor.   

 

 

 

II.  GeoGebra, Wiris şi Moodle instrumente TIC utile strategiei Flipped Classroom 
 

      Completarea procesului de instruie matematică din timpul orelor de curs, cu cel din mediu online facilitat 

de platforma Moodle, a fost soluţia feedback găsită de colectivul liceului nostru, la nevoile elevilor şi cerinţele 

actualului context educaţional. Necesitatea de a identifica metode care să motiveze elevii în efortul necesar 

înţelegerii şi însuşirii corecte, a noţiunilor şi conceptelor din matematică şi diverse alte ştiințe studiate, a 

condus la înserarea în lecţii a unor secvenţe explicative realizate cu softul GeoGebra [3]. Documentele ggb - 

foile de lucru GeoGebra facilitează parcursul cognitiv de transfer al înțelegerii, de la abstract la concret, 

deoarece permite utilizarea animațiilor pentru vizualizarea dinamică a caracteristicilor noțiunilor, conceptelor, 

proceselor, etc. În scopul autoevaluării şi evaluării formative se folosesc teste create cu ajutorului plugin-ului 

Wiris Quizzes [4]. 

      “Eşecul elevilor e de fapt eşecul unui scenariu şcolar complet greşit, bazat pe supunerea şi datoria ele-

vului, nu pe plăcere şi pe bucuria de a învăţa“ [5] este un adevăr relevant argumentat, în articolele şi 

expunerile domnului academician Solomon Marcus despre carenţele educaţie. Utilizarea didacticii Flipped 

Learning ajută profesorul să elaboreze scenarii de instruire care să estompeze efortul de a învăţa, prin bucuria 

de a descoperi înţelesul conţinuturilor. Sentimentul ludic este trezit de valorificarea deschiderii pe care 

actualele generaţii de tineri o au pentru instrumentele TIC şi spaţiul virtual.    

       „Educația în sine se bazează pe motiv. Nu putem motiva motivul. Studentul sau elevul trebuie să învețe să 

lucreze singur, iar profesorul doar să-l îndrume.” [6] Strategia Flipped Classroom solicită profesorului 

proiectarea şi elaborarea în spaţiul e-learning a unor scenarii didactice / lecţii care prezintă riguros, clar, sintetic 

conţinuturile ştiintifice ale unei teme din programa de studiu, alternate cu sarcini de lucru interactive, aşa încât, 

să motiveze elevii să parcurgă singuri procesul cunoaşterii. De asemenea, strategia impune îmbogăţirea 

scenariilor cu resurse digitale adecvate care să faciliteze înţelegrea şi consolidarea conţinuturilor, simultan cu 

exersarea abilităţilor de aplicare a lor în situaţii practice.  
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2.1 Exemplu practic - Proprietăţile funcţiilor derivabile cu GeoGebra, Wiris şi Moodle  

 
      Aceptând provocările unui experiment didactic nou, un grup de profesori de matematică din liceul nostru au 

proiectat demersul învăţării proprietăţilor funcţiilor derivabile, cu elevii claselor lor, respectând paşii, metodele 

şi instrumentele solicitate de strategia Flipped Classroom. Pentru realizarea scenariului didactic de instruire s-

au exploatat „uneltele” platformei Moodle şi capacitatea softului GeoGebra de a dovedi prin vizualizare 

dinamică, forţa derivatei ca instrument de studiu a proprietăţilor funcţiei. Practic a fost conceput, proiectat şi 

realizat un pachet de patru lecţii, fiecare prezentând definiții, demontrații succinte, observaţii relevante şi 

aplicaţii adecvat alese pentru înţelegerea teoremelor fundamentale Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy şi a 

consecinţelor lor. 

 

 

 
Fig 1 - Pagina cursului de pe platforma Moodle a liceului 

 
     Fiecare lecţie constă într-o succesiune de pagini cu titluri sugestive: Conţinuturi şi obiective, Să ne 

reamintim!, Să învăţăm!, Să rezolvăm împreună!, Să verificăm ce am învăţat!, Să consolidăm ce am învăţat!, 

Să recapitulăm ce am învăţat!, în care elevul găseşte conținuturile teoretice şi exemple pentru aplicare lor 

practică. Este evident faptul că prezentarea noilor conţinuturi ce trebuie învăţate respectă etapele şi momentele 

cu care elevii sunt familiarizaţi din activitatea de predare - învăţare din sala de clasă. După ce a parcurs prima 

pagină în care este anunţată lista conţinuturilor şi ce obiective trebuie atinse, elevul are acces pe pagina - Să 

învăţăm! care include conţinuturile detaliate, explicaţii audio şi documente GeoGebra, pe care le poate 

parcurge în momentul decis de el, în ritmul propriu de receptare şi ori de câte ori consideră că este necesar 

pentru a le înţelege şi reţine.   

      Noţiunile, teoremele, formulele, etc., scrise tradiţional de profesor pe tablă sunt acum editate cu ajutorul 

editorului Wiris şi sintetizate în pagina de curs Moodle. Conţinuturile teoretice sunt completate de explicaţiile 

audio date de profesor prin intermediul unor mici videoclipuri de 3-5 minute. Aceastea sunt realizate de 

profesor în etapa de pregătire a lecţiei, cu ajutorul aplicaţiei Screenr [7] - un instrument web care înregistrează 

simultan ceea ce se lucrează pe ecranul monitor şi comentariile explicative. Acolo unde este necesar, alături de 

explicaţiile audio, elevul poate accesa documente ggb - GeoGebra sau link-uri la documente ggb create / 

selectate special de profesor [8] pentru a evidenţia acele proprietăţi ale noţiunilor ce trebuie înţelese şi apoi 

utilizate în aplicaţii.   
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Fig. 2 - Document GeoGebra pentru studiul Teoremei lui Rolle 

 

       Pentru însuşirea metodelor de transfer a noţiunilor abstracte la situaţii practice şi tehnici, sau artificii de 

calcul privind aplicarea teoriei în probleme, elevul găseşte în pagina Să rezolvăm împreună! 3 - 5  exerciţii cu 

rezolvări complete şi observaţii utile. Pargina Să verificăm ce am învăţat! conţine exerciţii / probleme test 

create de profesor cu Wiris Quizzes, pe care elevul trebuie să le rezolve singur pe caietul de lucru şi să aleagă 

răspunsul găsit dintr-o listă dată sau să îl scrie folosind Wiris editor.  Dacă răspunsul este corect, elevul poate 

trece la următoarea pagină în care găseşte o altă sarcină de lucru independent / alte exemple de exerciţii 

rezolvate / noi conţinuturi. Dacă răspunsul este greşit, elevul poate renunţa sau poate reveni la conţinuturi 

pentru a reciti sau verifica înţelegerea lor.  

 

 
Fig. 3 - Test interactiv de autoevaluare / evaluare formativă 

 

      Ȋn paginile finale ale lecţiei Să consolidăm !, Să recapitulăm ce am învăţat ! elevul găseşte create (sau i se 

solicită să realizeze) hărţi conceptuale cu aplicaţia Edraw Mind Map [9] care sintetizează noţiunile parcurse, 

link-uri de acces la videoclip-uri / exerciţii utile identificate de profesor pe platforma Khan Academy [10] / alte 

site-uri [11] şi/sau fişe cu lucru. Cu scopul de a-i oferi elevului un moment de relaxare, pentru a-i trezi 

curiozitatea şi a-i îmbogăţi cultura generală, în aceste pagini de final, uneori, profesorul înserează scurte 

informaţii despre matematicienii care au descoperit sau dezvoltat noţiunile noi învăţate, indicând şi sursele. 

     Concret pentru studiul proprietăţilor funcţiilor derivabile a fost proiectat un pachet de resurse didactice 

gândit pentru patru activităţi de învăţare independentă. Pentru fiecare activitate anunţată din timp, elevul are la 

dispoziţie elaborate de profesor şi postate pe platforma Moodle: lecţia cu paginile menționate, documente ggb 

pe care poate exersa, fişă de lucru şi testul de evaluare sumativă. 
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Fig. 4 - Test interactiv de autoevaluare / evaluare formativă (Teotema lui Rolle)care necesită pentru rezolvare 

folosirea unui document ggb realizat de elev şi editarea răspunsului cu Wiris 

 

 
 

Fig. 5 - Test de evaluare sumativă pentru Teorema lui Rolle 

 
        Ȋn elaborarea testelor de evaluare sumativă profesorii au folosit itemi cu variabilitate și oportunitate 

informatică facilitată de principala caracteristică a aplicației Wiris Quizzes. Important de reţinut ! 

Caracteristica care diferenţiază plugin-ul Wiris Quizzes de aplicaţii create în acelaşi scop - evaluarea 

nivelului cunoştinţelor de matematică asimilate şi abilităţile de calcul, constă în posibilitatea folosirii 

variabilelor în elaborarea itemilor unui test. Utilizarea variabilelor care primesc valori aleatoare într-un 

interval convenabil ales face practic imposibilă fraudarea testelor administrate cu ajutorul unei platforme 

online.  Probabilitatea ca, itemii testelor prevăzute în momente diferite de un acelaşi elev sau de doi elevi, pe 

două calculatoare vecine, să primească valori egale ale variabilelor, este minimă atunci când intervalul în care 
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variabila ia valori este bine ales. După ce elevii au finalizat lecţia, folosind facilităţile de raportare ale 

platformei, profesorul va consulta şi analiza, pentru fiecare elev dar şi pe ansamblul clasei, gradul de 

parcurgere şi înţelegere a conţinuturilor noi. Ȋn funcţie de rezultatul analizei îşi va proiecta următoarele 

activităţi colaborative din sala de clasă şi consultaţiile face to face sau online.     

 
2.2. Avantajele şi dezavantajele strategiei Flipped Classroom 

 
      Această abordare nouă a instruirii, creație inovatoare a profesorilor americani Aaron Sams şi Tom 

Bergmann, în colaborare cu specialişti IT, a apărut după 1990 ca urmare a căutării solulţiilor pentru motivarea 

elevilor şi antrenarea lor concretă şi eficientă în procesul de învățare. Experimentată şi dezvoltată, noua 

strategie a generat entuziasm şi determinare pentru utilizare, dar şi multă opoziţie. Numerose opinii favorabile 

şi critice au fost exprimate în literatura pedagogică, ateliere de lucru, seminarii, conferinţe şi congrese. 

Reflectând cu obiectivitate, după o simplă căutare pe Internet,  rezultatul ne obligă să constatăm şi să reținem 

cel putin două aspecte importante: 

 strategia Flipped Classroom este un amestec de învățare directă și constructivism care permite diverse 

abordări de instruire: învățare activă, învățare bazată pe problematizare, învățare în colaborare inter şi multi-

disciplinară, învățare bazată pe proiecte, etc., ceea ce permite valorizarea tuturor elevilor, inclusiv a celor cu 

ritm lent de asimilare,    

 Flipped Learning nu mai este doar un concept, ci o realitate îmbrățișată de un număr tot mai mare de 

instituţii de educaţie de nivel preuniversitar şi/sau universitar, centre şi organizaţii de formare pentru 

avantajele pe care le aduce procesului de instruie. 

 

      Un procent de 68% dintre elevii lceului nostru sunt navetişti. Programul formal zilnic al elevilor fiind 

organizat de la 7-14 sau 8-14, este greu de găsit un interval de timp pentru ore de consultaţii şi pregătire 

remedială sau suplimentară, în vederea participării cu succes a elevilor la concursurile şcolare şi examenul de 

bacalaureat. Motivarea profesorilor pentru experimentarea stategiei Flipped Classroom a fost generată de 

necesitatea rezolvării acestei probleme şi de opiniile favorabile din literatura consultată. Profesorii liceului 

nostru au utilizat punctual acest model, ca soluție alternativă de învățare, pe parcursul doar a unui semestru 

şcolar, deci experienţa este minimă. Pentru a obţine concluzii relevante în urma unei analize obiective privind 

eficiența strategiei este necesară experimentarea ei cel puţin, pe parcursul unui an şcolar. Sperăm, într-un 

progres al rezultatelor instruirii şi avem nevoie de schimbul de opinii împărtăşite în urma experiententelor de 

acelaşi fel sau asemănătoare.  

       Evident în acest moment, experientul nostru didactic nu face posibilă prezentarea unor concluzii pertinente 

privind avantajele şi dezavantajele strategiei. Dar, rezultatul consultării diverselor surse Internet din domeniu a 

fost generos. În articolul menționat la [12] am găsit inventariate sintetic şi argumentat multe din punctele tari şi 

slabe ale strategiei. Concluziile studiului au ca bază, analiza numeroaselor opinii ale profesorilor care au 

utilizat constant sau punctual Flipped Classroom în demersul didactic pe parcursul mai multor ani şcolari.  

 

Avantajele elevilor:  
 alegerea timpului de învăţare şi parcurgerea conţinuturilor cursului / lecţiei în ritm propriu ori de câte ori 

este necesar,   

 libertatea de revenire la conţinuturile teoretice şi explicaţiile audio şi după ce acestea au fost discutate în 

activitatea din sala de clasă pentru a compara şi consolida înţelegerea,  

 posibilitatea de autoevaluare şi feedback privind progresul prin rezolvarea sarcinilor de lucru din lecţie şi a 

testelor de evaluare formativă şi / sau sumativă, 

 exersarea deprinderilor de citire şi înţelegere a unui text ştiinţific / urmărire a unei explicații video, 

 încurajarea interacțiunii sociale și munca în echipă, acceptarea diversității de opinii ştiintifice şi / sau 

culturale, 

 exprimarea propriilor idei privind conținuturile în discuții libere cu colegii sau în sala de clasa,   

 creşterea responsabilității “pusă” pe umerii elevilor privind motivarea propriului progres şcolar, 

 formarea şi / sau dezvoltarea deprinderilor , tehnicilor şi abilităţilor de studiu individual, 

 identificarea propriilor strategii de învăţare,  

 familiarizarea cu instruirea e-learning utilizată în mediu universitar şi formarea continuă pe parcursul 

întregii vieţi, etc.  
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Avantajele profesorilor: 

 facilitează învățarea centrată pe elev și învățarea reciprocă între elevi cu 

nivele şi capacități diferite de atenție, concentare / receptare, înțelegere, 

 oportunitatea de utilizare a blended learning-lui, 

 posibilitatea de partajarea în secvenţe / lecţii online a conţinuturilor teoretice care trebuie predate - învăţate 

conform programei într-o oră de curs, în funcţie de caracteristicile colectivului de elevi,  

 verificarea şi identificare în timp optim, cu instrumentele platformei Moodle,  a nivelului compeţențelor 

elevilor de a parcurgere şi înțelege conţinuturile într-o lecţie / curs, 

 promovarea învățării reciproce între elevi cu stiluri diferite de învățare, prin valorizarea şi încurajarea 

elevilor de a-și împărtăși în echipă cunoștințele acumulate, 

 eficientizarea colaborării profesor - elev , părinte - elev şi profesor - părinte prin accesul mai uşor la 

resursele educaționale,  activitatea şi gradul de implicarea a elevilor, progresul acestora,     

 facilitarea învățării diferenţiate prin oportunitatea de dirijare a elevilor capabili de performanţă şi respectiv 

consiliere a celor care au nevoie de ajutor suplimentar, etc. 

  

Lista dezavantajelor este şi ea substanțială: 

 accesul inegal la tehnologia digitală, dependent de contextul socio-geografic : lipsa PC, conexiunii fiabile 

la Internet, posibilitățile limitate de utilizare a laboratoarelor de informatică din şcoli, 

 deprinderile diferite de studiu ale elevilor, nu toți reuşesc să învețe eficient în fața unui ecran, 

 stimularea sedentarismului prin creşterea timpului petrecut lângă calculator, televizor, iPod-uri, etc., 

 lipsa garanției reale că elevii parcurg efectiv resursele digitale sau participă la conferințele on-line, 

 mijloace minime de antrenare a elevilor care din diverse cauze nu sunt motivați intrinsec pentru studiu,  

 disponibilitatea profesorului pentru a dobândi abilități suplimentare absolut necesare: specialist IT, designer 

de instruire digitală, cameraman, fotograf,  specialist platformă şi manager e-learning, etc., 

 volumul de muncă sporit necesar profesorului pentru proiectarea şi elaborarea resurselor de învățare,  

 creşterea exigențelor privind calitatea valorii pedagogice, cognitive şi educaționale a resurselor oferite de 

profesor elevilor,  

 lipsa unor standarde de calitate a resurselor educationale elaborare şi oferite elevilor,  

 Flipped Classroom nu asigură garanția rezultatelor testelor standardizate de la evaluarile finale, etc.  

 
III. Conluzii  

 
       Motto: “Poți fi un bun profesor și fară să  foloseşti TIC în instruire, iar utilizarea tehnologiei de către un 

profesor mai puţin dăruit cu har didactic nu îl va transforma într-un profesor bun. Cu toate acestea, un 

profesor bun, care foloseşte inteligent şi eficient tehnologie adecvată poate face ca rezultatele învăţării elevilor 

săi să fie spectaculoase!”     

                                                                                                                                                 

                                         Prof. dr. Rushton Hurley, directorul Programului                     

                            “Education Relevant and Interactive through Technology” 

 

       Indiferent de numărul anilor de activitate didactică „adunaţi” de profesor, matematica şi ştiințele predate la 

liceu sunt provocatoare și fascinante, dar elevul este adesea derutat la primul contact cu conceptele lor 

abstracte. Profesorii au menirea să-l ajute pe elev ca, pas cu pas să le descopere și să le înțeleagă sensurile. În 

contextul învățării tradiționale, noțiunile și conceptele studiate în liceu pentru a fi înţelese solicită elevului efort 

și muncă consecventă, ceea ce vine în contradicție cu așteptările elevilor actualelor generaţii. Softurile 

GeoGebra şi Wiris folosite ca instrumente didactice în strategia Flipped Classroom pe Moodle dă profesorului 

de matematică sau alte discipline ocazia de a prezenta într-un “ambalatj” atractiv multe din cunoştinţele 

studiate în liceu. Avantajul este evident ! Fiind pe „gustul” elevului, noul ambalaj are calitatea de a-i capta 

interesul şi de al motiva să-i cunoască „conţinutul”.     

       Eficienţa utilizării softurilor GeoGebra, Wiris şi spectaculozitatea folosirii lor în demersul de dirijare a 

instruirii elevilor sunt cu adevărat convingatoare într-o demonstraţie practică sau trainig de iniţiere. În lucrare 

ne-am propus doar o prezentare informativă. Prezentarea ppt din cadrul conferinţei - sintetiză a lucrării, conţine 

și o exemplificare practică realizată prin accesarea cursului elaborat pentru elevii noştrii la adresa: 

https://vasilesav.moodle.ro/. 

https://vasilesav.moodle.ro/
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       Strategii ca Flipped Classroom, promovate de cercetările şi experimentele din ultimii ani în domeniul 

ştiintelor educaţiei sunt exemple de abordări moderne ale instruirii care solicită profesorului să îşi dezvoltate 

compeţente în arta de a preda cu instrumente TIC pe platforme de e-learning. Folosite unde și cât e necesar în 

instruirea elevilor, în simbioză cu metodica tradiţională, metodele şi resursele TIC eficientizează rezultatele 

învăţării. Cu ajutorul lor profesorii pot valorifica pasiunea elevilor pentru IT, curiozitatea pentru explorarea 

calităţilor şi performanţelor informatice ale softurilor, dorința de a dobândi noi cunoştinţe şi abilități prin 

“learning touch” [13]. În societatea sec. XXI, abilitatea profesorului de a combina metodele tradiționale de 

instruire cu cele învățarea on-line, va fi garanția succesului în furnizarea unei educații de înaltă calitate. 
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Sage-Sistem pentru Algebra şi Geometria Experimentală  
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REZUMAT: Acest articol descrie modul de utilizare al programului de matematică, Sage. Lansat sub 
licenţă GNU General Public License, acest program poate rula pe toate sistemele de operare, reprezentând o 

alternativă viabilă la programele comerciale Magma, Maple, Mathematica şi MATLAB. 

KEYWORDS: Sage 

 
1   Scurt istoric 

 

 Prima versiune a programului Sage a fost lansată pe 25 Februarie 2005 sub licenţă GPL de către 

William Stein, un matematician al Universităţii din Washington. 

         Sage utilizează limbajul de programare Python, reprezentând o colecţie de programe open-source 

(Maxima, PARI/GP, R, etc). Printre facilităţile oferite de acest program putem enumera: posibilitatea lucrului 

într-un browser web(Firefox, Opera, Google Chrome), suport pentru procesare paralelă, suport pentru utilizarea 

LaTeX.  

 

2   Instalarea programului Sage 

 

   Pentru utiliza Sage se accesează pagina http://www.sagemath.org/download.html şi se urmeză 

instrucţiunile de instalare în funcţie de sistemul de operare. 

 Fişierele binare pot fi descărcate pentru Linux, OS X şi Solaris. Există un live CD bazat pe o distribuţie 

Linux, ce permite utilizarea programului Sage fără instalare.  

 De asemenea, există posibilitatea de a utiliza Sage şi on-line la adresa https://cloud.sagemath.com/ pe 

bază de cont. 

 Momentan pentru a rula Sage pe sistemul de operare Windows trebuie folosit un program de 

virtualizare (de exemplu VirtualBox). Se instalează VirtualBox de la adresa 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads , se descarcă o imagine cu extensia ova de la adresa ftp://ftp.fu-

berlin.de/unix/misc/sage/win/index.html şi este rulată în VirtualBox (tutorial în limba engleză-sursă:Youtube- 

Rulare Sage în Windows ) 

  

3  Utilizarea programului Sage 

 

       Acest articol descrie utilizarea programului Sage pe sistemul de operare Linux Mint Mate 17.1. 

Intrucţiunile prezentate pot fi urmate pe orice alt sistem de operare. 

Am descărcat versiunea de Sage 6.4.1-i686-Linux-Ubuntu_13.04_i686.tar.lzma de la adresa ftp://ftp.fu-

berlin.de/unix/misc/sage/linux/32bit/index.html, am dezarhivat arhiva şi am rulat în terminal fişierul sage. 

 

 
 

 Putem utiliza Sage în Terminal, însă pentru uşurinţă tastăm notebook( ) şi browserul web implicit (în 

cazul de faţă Firefox) va afişa următoarea interfaţă. 

 

mailto:(daviodan@yahoo.com)
http://www.sagemath.org/download.html
https://cloud.sagemath.com/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/misc/sage/win/index.html
ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/misc/sage/win/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZlMoySEygo
ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/misc/sage/linux/32bit/index.html
ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/misc/sage/linux/32bit/index.html
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4  Sage-calcule elementare 

 

          În continuare vor fi prezentate câteva exemple de utilizare a programului Sage. Utilizatorul trebuie 

să tasteze într-o casetă text diverse comenzi, iar Sage returneză un rezultat. 

 

 
 

Operatorii matematici folosiţi sunt: + pentru adunare, - pentru scădere, * pentru înmulţire. Pentru a separa 

instrucţiunile folosim simbolul ; . 

După tastare, se dă click pe butonul evaluate sau folosim combinaţia de taste SHIFT+ENTER. 

 

 

 
 

Sage este capabil să efectueze direct mai multe calcule, respectând ordinea efectuării operaţiilor. 

 

 
 

Se observă că nu putem utiliza decât parantezele rotunde, cele pătrate având o altă interpretare în program. 
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 Operatorul pentru ridicare la putere este ^ . Cea de-a doua putere este egală cu 

57586096570152913699974892898380567 793532 123114 2 

64532903689671329431521032595044740083720782129802971518987656109067457577065805510327036

019308994315074097345724416. Acum începem să descoperim adevărata ”putere” a acestui program. 

 

 
 

Pentru a determina câtul şi restul împărţirii a două numere naturale folosim operatorii // şi % . 

 

 
 

Operatorul matematic pentru împărţire este / . În imaginea de mai sus se observă că programul 

interpretează simbolul / ca o fracţie. Dacă rezultatul împărţirii este număr întreg, acesta este afişat. În caz 

contrar, este afişată fracţia. Ne propunem să transformăm fracţia ordinară în fracţie zecimală.  

 

 
Pentru acest lucru folosim comanda n(...,digits=...), unde digits reprezintă numărul total de cifre al fracţiei 

zecimale ce aproximează fracţia ordinară. 
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Observăm că Sage poate efectua direct operaţii cu numere raţionale. 

 

 
 

Pentru radicali utilizăm comanda sqrt(...). 

 

 
 

Numărul iraţional π este identificat în program  prin comanda pi. 

 

5  Sage-funcţii elementare 

 

 
 

Pentru funcţiile trigonometrice folosim comenzile: sin(...), cos(...), tan(...), 

cot(...),arcsin(...),arccos(...),arctan(...),arccot(...). 

 

 
 

Funcţia de aproximare numerică n(...) poate fi folosită la sfârşitul instrucţiunii cu un punct de separare. 
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Constanta lui Euler este identificată prin litera e. 

 

 
 

Pentru scrierea logaritmului natural folosim funcţia log(...). 

 

 
 

Pentru logaritm în baza a din b folosim funcţia log(b,a). 

 

 
 

Pentru a calcula n! putem utiliza funcţia factorial(...) sau putem defini o funcţie prin recurenţă care să facă 

acelaşi lucru. 
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6  Sage-reprezentarea grafică a funcţiilor 

 

Sage oferă un instrument foarte puternic de studiu al funcţiilor -reprezentarea grafică. 

 

 
 

Pe primul rând am definit cele două funcţii f şi g. Funcţia de reprezentare grafică a unei funcţii este 

plot(...). Valorile xmin=-4, xmax=4 reprezintă valorile de pe axa Ox între care este afişată reprezentarea 

grafică. Putem face o limitare şi pe axa Oy folosind ymin=... şi ymax=... . Opţiunea figsize=..., permite 

afişarea graficului la o scară mai mică. Opţiunea fill=true ne permite să evidenţiem rapid zonele de 

intersecţie dintre reprezentarile grafice a mai multor funcţii(cu utilitate la integrala definită). 

 

 
 

Sage permite reprezentarea grafică şi în spaţiu tridimensional. Pentru acest lucru trebuie să folosim funcţia 

plot3d(...). Opţiunea color atribuie o culoare pentru fiecare reprezentare grafică. 

Acest articol nu poate acoperi întregul spectru de probleme care pot fi abordate folosind Sage. Aş aminti 

doar şi alte teme care pot fi tratate în Sage: Divizibilitate, Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii, Polinoame, 

Vectori, Matrice şi determinanţi, Numere complexe, Identităţi trigonometrice, Limite, Derivata unei funcţii, 

Integrale, Progresii aritmetice şi geometrice, etc. 
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REZUMAT: Articolul îşi propune să prezinte prin exemple concrete rolul deosebit pe care îl 

ocupă utilizarea unui software open-source în educaţie şi cercetare. Libertatea de a-l utiliza fără 

restricţii, libertatea de a face modificări şi de a le folosi atât pentru uz personal cât şi academic 

sau profesional şi chiar recreativ a făcut ca software-ul liber să fie din ce în ce mai atractiv. Cu 

toate că, de cele mai multe ori, proiectele open-source solide rivalizează sau chiar depăşesc în 

anumite secvenţe software-ul comercial, există o reticenţă din partea consumatorului final. 

Acesta deseori preferă soft-ul comercial licenţiat sau piratat datorită obişnuinţei şi a renumelui 

firmei producătoare, dar şi din cauza reținerii de a învăţa ceva nou, diferit faţă de ceea ce ştie. 

În studiu nostru s-a analizat rolul unor proiecte open-source de succes în educaţie şi în 

cercetarea ştiinţelor naturii, evidenţiindu-se sistemul de operare GNU/Linux şi programele 

QGIS (pentru geografie) şi ImageJ (pentru biologie). Utilizarea unui software liber pe scară 

largă va avea un efect pozitiv în modernizarea demersului didactic, instituţiile de învăţământ 

fiind scutite de eforturi financiare consistente, impuse de licenţele software şi de mentenanță, 

dar şi pentru elevi, studenţi, cercetători, care pot în afară de simpla utilizare a software, să îl şi 

îmbunătăţească sau să-l modifice după propriile cerinţe fără a cere cuiva vreo permisiune. 

 

KEYWORDS: open-source, educație, GNU/Linux, QGIS, ImageJ. 

 

 
1   Introducere 

 Software-ul cu sursă deschisă (liber) sunt acele programe dezvoltate de către o comunitate, de către o 

persoană sau de către o companie și oferite spre folosire sub o licență liberă (de obicei GPL), care garantează 

accesul tuturor utilizatorilor la codul-sursă. Astfel, software-ul liber este caracterizat de libertatea acordată 

utilizatorilor săi de a-l utiliza, copia, redistribui, studia, modifica și îmbunătăți.  
Utilizarea acestora presupune din partea profesorului de geografie o nouă profesionalizare şi dobândirea 

unor noi competenţe (de utilizare a surselor şi resurselor informatice). 

Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate, adică implementarea educaţiei asistate 

de calculator constituie calea pentru creşterea eficienţei şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ. 

Educaţia asistată de calculator necesită o riguroasă proiectare didactică (design instrucţional). Utilizarea noilor 

tehnologii (TIC) oferă profesorului mijloacele cu ajutorul cărora poate aborda într-o nouă perspectivă demersul 

educaţional [URS12]. 

 

 

2   GNU/Linux 

 Un proiect open-source de succes este sistemul de operare GNU/Linux. Dezvoltarea sistemului a fost 

începută în 1991 de către inginerul finlandez Linus Torvalds, care inițial dorea să obțină un sistem similar cu 

Minix, dar fără limitările acestuia. Linux a fost dezvoltat sub Licența Publică Generală GNU GPL, astfel încât 

nu numai Linux însuși, dar și codul său sursă sunt disponibile tuturor celor interesați. 

mailto:andronacheion@email.su
mailto:ciobotaruanamaria@inbox.lv
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Combinaţia dintre nucleul scris de Linus şi ansamblul componentelor GNU deja pregătite, acesta a devenit 

sistemul de operare Linux (Linux-base GNU system), la realizarea căruia au colaborat sute de specialişti, 

sistem de operare folosit acum de milioane de utilizatori, prin distribuţiile Slackware, Debian, RedHat, Suse, 

etc.  

GNU/Linux nu a avut un impact important în trecut fiindcă era interfaţa bazată pe text speria mulţi 

utilizatori. „Modul text oferă control total”, inteligibil doar pentru utilizatori avansaţi, obliga utilizatori 

obişnuiţi, la un efort considerabil în direcţia învăţării sistemului. Apariţia desktopurilor environment KDE, 

GNOME, XFCE, LXDE şi multe altele, cu un look profesionist, a ușurat invitarea, GNU/Linux devenind mai 

user-friendly. 

 Actual, exista mai multe distribuții GNU/Linux pentru mediul educațional, cele mai cunoscute fiind: 

Edubuntu, UberStudent, Skolelinux, Karoshi, SuliX. Acestea se pot utiliza atât ca distribuții individuale cat şi 

în mediul academic, realizându-se așa numitele clase virtuale.  

Recent în Romania (2014), a apărut o distribuție educaționala noua,  complexa, ce merita utilizata în 

mediul gimnazial şi liceal: Edu * RO,.  

Pentru copii preșcolari şi din clasele primare: cele mai însemnate distribuții sunt: DoudouLinux, 

UKnow4Kids, Qimo 4 Kids şi OLPC. Aceasta din urma este parte a proiectului dezvoltat de Fundația  Nicholas 

Negroponte 

 One Laptop per Child şi consta în realizarea unui laptopuri foarte ieftine, interconectate printr-o rețea 

intranet intre ele, care sa fie utile în procesul instructiv – educativ în tarile subdezvoltate (mai ales în Africa). 

Exista şi distribuții GNU/Linux specializate, pentru geografie (OSGeoLive - 

http://live.osgeo.org/en/index.html), sau biologie (BioLinux - http://environmentalomics.org/bio-linux/), dar şi 

platforme științifice complexe, precum: Scientific Linux (https://www.scientificlinux.org/) sau Poseidon Linux 

(https://sites.google.com/site/poseidonlinux/).  

Gratuitatea, securitatea foarte avansata, consumul redus de resurse sunt cel puțin trei factori esențiali pentru 

a înlocui treptat în sistemul de educație software comercial, costisitor, supus frecvent atacurilor virușilor sau a 

altor „dăunători”, dar şi foarte mare consumator de resurse (in special datorita unor interfețe foarte atractive dar 

în același timp şi foarte încărcate). 

 
3. Open-source în geografie 

In geografie principalele proiecte open-source sunt: GRASS GIS, GvSIG, JOSM, OpenJUMP GIS, Kosmo, 

Mapnik, MapServer, MapWindow GIS, OpenEV, QGIS, SAGA GIS, TerraView şi UDig. 

QGIS (cunoscut anterior ca "Quantum GIS") software open-source GIS, care oferă posibilitatea de 

vizualizare, editare şi analiza de date geografice. (http://www.qgis.org) 

In fig. 1 este redata harta utilizării terenurilor din bazinul hidrografic Şuşiţa, realizata cu QGIS 2.0.1, având 

ca suport CORINE Land Cover şi harta topografica 1:50.000. Analiza harții realizate prin QGIS confirma 

realitatea de pe teren: alături de livezi şi păduri de foioase, specificul utilizării terenurilor din bazinul 

hidrografic Şuşiţa este dat de suprafeţele întinse de podgorii, de cea mai buna calitate 

QGIS are marele avantaj că este intuitiv şi uşor de folosit, faţă de GRASS, un software foarte cunoscut şi 

utilizat, dar adresat celor avansaţi. QGIS permite accesarea şi utilizarea de date produse de alte softuri precum 

fişierele de tip shapefiles ale ESRI. Sursele de date GIS sunt oferite de o multitudine de site-uri, atât romanești 

(http://www.geo-spatial.org/articole/?c=art_gis)  cat şi străine (http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-

landcover), de la modele de date tip vector, până  la cele raster, precum imaginile satelitare.  

La orele de geografie se poate utiliza cu succes şi softurile educaționale open-source KGeography (fig. 2)  

(software care testează cunoștințele geografice ale elevilor) (https://edu.kde.org/kgeography/), GoogleEarth 

(https://www.google.com/earth/) sau NASA World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/java/), acestea din 

urma permițând elevilor sa realizeze o călătorie virtuală în jurul lumii. 

Interesante şi educative în același timp sunt şi software open-source ce explorează lumea fascinanta a 

Universului şi a Sistemului Solar, transformând computerele personale în veritabile planetarii: Stelarium 

(http://www.stellarium.org/ro/), Celestia (http://www.shatters.net/celestia/) şi Open Universe 

(http://openuniverse.sourceforge.net/). 

 

http://live.osgeo.org/en/index.html
http://environmentalomics.org/bio-linux/
https://www.scientificlinux.org/
https://sites.google.com/site/poseidonlinux/
http://www.qgis.org/
http://www.geo-spatial.org/articole/?c=art_gis
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
https://edu.kde.org/kgeography/
https://www.google.com/earth/
http://worldwind.arc.nasa.gov/java/
http://www.stellarium.org/ro/
http://www.shatters.net/celestia/
http://openuniverse.sourceforge.net/
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Fig. nr. 1  Harta utilizării terenurilor din bazinul hidrografic Şuşiţa 

 

 
Fig. nr. 2 KGeography 

 
4. Open-source în biologie 

In biologie exista o pleiada de software open-source, care fac fata cu succes concurenților comerciali, chiar 

daca nu totdeauna se ridica la complexitatea acestora. Cele mai cunoscute proiecte open-source sunt: 3D Slicer, 

AFNI, Bio7, Bioclipse, BioImageXD, CellCognition, CellProfiler, EBSD-Image, Endrov, FreeSurfer, 

GemIdent, Gimias, GNU Octave, Gwyddion, Icy, ilastik, ImageJ, IVT, InVesalius, ITK-SNAP, JMicroVision, 

KNIME, Mango, Modeco, NeuronStudio, OpenCV, OsiriX, VIGRA şi VXL. 

ImageJ este program open-source, bazat pe Java, pentru procesare a imaginilor National Institutes of 

Health. [SCH12] [COL07]. ImageJ a fost proiectat  sub forma unei arhitecturi deschise, care oferă 

extensibilitate prin plugin-uri Java și macro-uri inscriptibile. [GIR04]. Plugin-uri scrise de utilizator fac 

posibilă pentru a rezolva multe probleme de procesare și analiză a imaginii, de la imagistica live-cell 

tridimensionale [ELI05] pentru procesarea imaginii radiologice, [BAR05] comparării datelor sistem de 

imagistică multiple [RAJ04] a sistemelor de hematologie automate. [GER04]. Arhitectura de tip plugin şi 
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macro a ImageJ și mediu de dezvoltare integrat a făcut ca platforma sa fie foarte populara  procesarea 

imaginilor. [BUR07] [ DOU09] 

Un macro este un program simplu care automatizează o serie de comenzi în ImageJ. Vom exemplifica 

printr-un macro, simplu de scris, binarizarea unei imagini cu vase de sânge, cu rezultate mult mai bune decât 

binarizarea default din ImageJ (fig. nr. 3-4) 

// "Macro Make Binary" 

  requires("1.38o"); 

  setBatchMode(true); 

  //run("Options...", "black");  

  run("Select None"); 

  run("8-bit"); 

  id = getImageID; 

  for (i=1; i<=nSlices; i++) { 

     setSlice(i); 

     run("Duplicate...", "title=temp"); 

     run("Convert to Mask"); 

     invertingLUT = is("Inverting LUT"); 

     run("Copy"); 

     close; 

     selectImage(id); 

     run("Paste"); 

     if (i==1 && invertingLUT != is("Inverting LUT")) 

         run("Invert LUT"); 

  } 

  run("Select None"); 

 

 
 

Fig. nr. 3 - 4 (imaginea originală / imaginea binarizată) 

 
ImageJ poate fi folosit cu succes în segmentarea şi binarizarea imaginilor biologice [MUE14] în vederea 

unor analize complexe, morfografice, morfologice, fractale sau lacunare. 

Spre exemplu ImageJ poate fi folosit cu succes în segmentarea şi binarizarea microgliei, în vederea unor 

analize fractale complexe. Imaginea activizării microgliei a fost descărcata de pe site 

http://www.biology.uiowa.edu/daileylab/projects.html (fig. nr. 5)  

 

http://www.biology.uiowa.edu/daileylab/projects.html
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Fig. nr. 5. Secvenţele activizării microgliei  

 
După extragere, folosind funcția crop, imaginile au fost segmentate şi binarizate folosind următorii pași: 

1. ImageJ - Plugins - Non-local-means plugin [https://code.google.com/p/ij-non-local-means/] 

2. ImageJ - Image - Type - 8 bit (pentru convertirea imaginii în 8 biţi) 

3. ImageJ - Image -  Adjust - AutoTreshold - algoritmul Huang (pentru binarizare) 

4. ImageJ - Process - Filters - Maximum - Radius 2.0 pixels (pentru corecţiile imaginilor binarizate) 

5. ImageJ - Analyse - Tool - ROI manager (pentru stabilirea regiunilor de interes). S-a optat pentru încadrarea 

cât mai bună a microgliei într-o formă geometrică (pătrat sau dreptunghi) 

6. ImageJ - Process - Binary - Make Binary urmat de Outline (pentru extragerea contururilor). (fig. nr. 6) 

  

 

 
Fig. nr. 6. Secvenţa R-stage a activizării microgliei – imagine binarizată 

 
Concluzii 

 
Utilizarea open-source în educație este o alternativă viabila la pirateria software oferind o serie de avantaje 

precum: siguranţă, performanţă, securitate, capacitate de dezvoltare pe termen lung, posibilitate de adaptare 

regională dar şi învăţarea din codul open-source. 

GNU/Linux dar şi software analizate pe larg QGIS şi ImageJ sunt unelte foarte puternice şi versatile de 

lucru atât pentru mediul academic cat şi de cercetare, făcând fata cu succes programelor comerciale precum: 

Microsoft Windows, ArcGIS sau Analyze. 

Din experiența de peste 10 ani de utilizare a software open-source, autorii recomanda utilizarea acestora pe 

scara larga în scoli, licee şi universități, eliminând costurile de licențiere, de achiziționare a unor software 

antivirus, sau de upgradare a desktopurilor existente, marea majoritate ale aplicațiilor open-source funcționând 

decent şi pe un Pentium III. 
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Abstract: The didactic concept that is at the foundation of this method is learning through 

practice. It is a simulation of the activity from inside a real company. Pupils have a strong 

motivation to work with such a teaching model because they can put into practice the 

theoretical knowledge and they can gain new professional skills.  

 

Key words: simulated enterprise, ROCT, learning through practice.  

 
The “Simulated enterprise” represents a model of a real company, being a method of practical approach for 

content integration. Also, this method is designed to form personal aptitudes and competences necessary in the 

economic field, from low-level positions to top-level management positions.  

Inside a “simulated enterprise” the pupils can occupy different positions, either as a manager or as an 

employee, in this way being responsible for their tasks and form their entrepreneurship skills. At the same time, 

in a “simulated enterprise” all processes and transactions are based on real company activities, the company 

being structured in classic departments: human resources, administrative office, marketing, logistics, 

accounting etc.  

 The entire activity of the “simulated enterprise” takes place according to the national law that all real 

companies respect. 

 The method “simulated enterprise” has two main characteristics: 

 Virtual: there are no money and no goods.  

 Realistic: it uses national commercial laws, information flux and documents circuit.  

The constitution of a “simulated enterprise” is based on ROCT (Romanian Branch of Fictive 

Companies) demands. The documentation required to start a “simulated enterprise” is slightly simplified from 

the one used in reality because of the necessity to ease the correspondence between the companies and ROCT. 

Yet, the documentation is mainly according to the O.U.G. 76/2001 with following changes and during classes 

their real form is presented.  

A constituted and authorized “simulated enterprise” is not closed after one or two school years (when 

pupils are in the XI or XII grade), but is taken by the next generation.  

Usually, the main authorized companies are the ones that have as main activity wholesale commerce 

or services. “Simulated enterprise” based on banks model, production or retail companies are not approved.  

The documentation is elaborated in two copies: one is sent by post office at ROCT, and the other one 

is kept at the fictive company.  

After the registration and authorization of the company, a registration certificate and its annexes are 

issued.  

All payment/return operations between different fictive companies made through the ROCT – 

VIRTUAL BANK. For the success of these operations all fictive companies from Romania have to open a 

domestic and a foreign account at the ROCT - Virtual Bank. This procedure is valid only for the cash-flow 

operations, the supply/sale operations being executed directly between the companies.  
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One of the main key components of the learning process is the simulation of failure and successful 

situations. Wrong decisions, that in real life could jeopardize the company itself, in a “simulated enterprise” it 

cannot have a negative impact because of the virtual character of all situations and operations.  

The accumulation of certain abilities, skills and professional habits is possible through simulations of 

different situations that happen inside a real company. It is necessary that this simulation is multiple as 

structure and consistency. 

Different key-competences (e.g. team work, interdisciplinary use of knowledge, communication 

skills, ability to take decisions) enable the pupils to obtain professional abilities and certain flexibility that are 

necessary on the labor market nowadays. At the same time, the pupil can discover through different positions 

held inside a “simulated enterprise” a certain domain for future professional development. In this way, the 

skills obtained practicing this learning method inside an education establishment can help a young employee to 

reduce his period of accommodation at his new work place, being already familiar with certain activities from 

inside a company, this thing being also benefic for the employer.    

The power of a “simulated enterprise” is determined by the transactions that are made inside the 

national and international market of “simulated enterprise” and also by the communication with the external 

environment of the “simulated enterprise”: cooperation with mother-company/mentor company, other 

economic agents, state institutions etc.  

Inside a “simulated enterprise” a real synergy of interdisciplinary contents is made: economics, 

accounting, commercial correspondence, foreign languages, informatics, law and legislation, marketing, 

management etc.   

The didactic concept that is at the base of this method is learning through practice. It is a 

simulation of the activity from inside a real company. The motivation is really strong for the pupils to work 

inside this kind of enterprise because they can put into practice the theoretical knowledge and they can adopt 

new professional skills.  

Next, we have an example of a “simulated enterprise” set up by our pupils at the Economic College 

“Dimitrie Cantemir” Suceava: 

A. Company description 

1. Company’s name: F.E. “SVECO EVENTS” S.R.L. 

 The name of the simulated company it is not only a simple denomination of the company but it also 

shows that the company was founded of the concept and objective of sustainable development, for creating a 

better way of life for us and future generations. The name “SVECO” is a compound word: “SV” is the 

abbreviation for the county where the company has its headquarters, and “ECO” implies the integration of 

social, economic and environment dimensions of the company. 

2. Company’s coordinates: 

Headquarter – 17A Lecca Morariu Street, Economic College “Dimitrie Cantemir” Suceava 

Motto – “The success of an event is not based on luck; it is more connected to the way it is organized. It is not 

a thing that you should wait for, but a thing that should be achieved; and the company <SvEco Events> knows 

this thing!” 

Logo -   
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Slogan –  

 

Web page - www.svecoevents.com 

 The web page was created regarding the principles of easy usage and of nicely design that attract the 

mind. Every element was well thought and nothing was left to be settled by chance. They arranged the content, 

the links and the banners in such a manner that every visitor, every potential client, could find very easily what 

he is looking for.  

 SvEco Events company knows how important the internet is for the success of the business and this 

is why they invested a lot of time, effort and money for the creation of an exquisite web site, full of different 

useful functions.  

 Education establishment – Economic College “Dimitrie Cantemir” Suceava 

3. Teacher coordinator – Cheaburu Carmen Constanta 

4. Contact details – Ungurean Camelia, General Manager 

Address: 10 Viitorului Street, C8 building, apartment 18, Suceava 

Phone no: 0744987250 

E-mail: sandu.alexandra@yahoo.com 

6.     CAEN code – 7487 

7.     Unique registration code – 2201612 / 12.11.2007 

8.     Business entity – F.E. SVECO EVENTS is a Limited company and it has the next  

characteristics: 

- the shareholders liability is limited to shares; 

- the activity control can be perform by the shareholders themselves, with the exception when a censor 

is needed (the number of the shareholders is more than 15); 

- a shareholder can retire from the company according to the Constitutive Act and Law 31/1990 

modified and republished; 

- for the financing and development of the company, a limited body can invoke an external party for capital 

contribution, which is interested in this matter to become a shareholder; in this way, the company’s capital will 

increase and the party will become a partner. 

  9. Main activity – SvEco Events has as main activity event planning: weddings, baptisms, 

anniversaries, surprise parties (private for a company or for a children birthday), balls, business meetings, 

receptions, dinner parties. The services provided by SvEco Events are: 

- room decorations according to the type of party, client’s request, different topics; 

- guest conveyance; 

- renting of means of transport (limousine, carriage); 

- fire works; 

- corporate events; 

- new service : expositions and conferences planning on different topics of present interest, especially 

the promotions of bio goods. 

 

B. Launching a new service on the Romanian market  

The company "SvEco Events" will launch a new service on the Romanian market. It will consist in 

promoting the organic products provided by companies who wish to use our services, in addition to the task of 

organizing events. 
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Companies that are interested in promoting their products are informed that this service will be 

achieved through conferences and exhibitions. This service will be done at the office of "SvEco Events" in the 

auditorium of the Economic College "Dimitrie Cantemir". 

Please note that the promotion will be achieved through various strategies: logo, business cards, 

fliers, slogan, posters, website, press articles, advertisements, media and others. 

"SvEco Events" has proposed itself to organize conferences and exhibitions that take into account 

issues that are usually missing or are not completely respected in Romania. To this end, we want to improve 

the event process having in mind the organization of valuable and effective conferences and exhibitions. We 

will take into consideration the format; the implication of the participants (those that will form the audience 

and also the lecturers); the selection of the best participants and of the highest quality audience; the 

organization of entertainment activities, in addition to the daily conferences schedule; making exceptional 

promotional materials for the relevant audience. 

We believe that our program to promote organic products and sustainable development, alongside 

our special competence in event management, the talent and effort of the 17 employees can contribute to 

solving the larger social and environmental problems which the entire planet is facing today. This is how we 

take responsibility for the people and for the environment. 

 If you are interested in acquiring this new service please contact us at: Economic College "Dimitrie 

Cantemir" - Suceava, 17 A Lecca Morariu Street, tel: 0751253870, 0230/520462, Fax: 0230/520462, Email: 

mail@svecoevents.com! 

 

 
 

 

An effective way to harness the activity of the simulated enterprises is by organizing a “Simulated 

Enterprises’ Fair”. 

Preparing for the fair sets a new challenge for the simulated enterprises. Meeting business partners 

and direct communication with them is possible only through business fairs. Students can negotiate in real 

time, they can learn how to conduct business and they develop self-confidence. 

The experience of leading direct negotiations and the team spirit that is gained throughout the process 

can be practiced successfully only in a “Simulated Enterprises’ Fair”. After the ending of the fair, the execution 

of the deliveries, the signing of contracts and settlement of invoices will also make students more experienced. 
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The role of the fair: 

- Recognition of student work; 

- A way to express creativity; 

- Conducting direct transactions with other simulated enterprises; 

- Promoting locally the concept of the “simulated enterprise”; 

- The possibility of obtaining funding sources for activities of the enterprise; 

- Involving parents and the local community within the work of the students. 

Objectives: 

- Motivation to achieve results; 

- Empowering students; 

- Creating a simulated business environment as close as possible to a real business environment; 

- Skills training; 

- Business language acquisition; 

- Developing negotiation skills in business development. 

 

 

As a further step in promoting this learning method, Economic College "Dimitrie Cantemir" Suceava 

coordinates at European level in the period 2014 - 2016, the Erasmus + project - Strategic Partnerships for 

vocational education and training, title "Simulation for entrepreneurship". The partners in this project are: 

International Business College Hetzendorf Vienna, Austria, Business Academy South West (EASV) Esbjerg, 

Denmark, Vetschool La Salle - La Seu d'Urgell, Catalonia, Spain, The School of Accounting and 

Administration of PORTO - ISCAP, Portugal, Chamber of Commerce and Industry PAPHOS, Cyprus 

Chamber of Commerce and Industry Suceava, Romania. 
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ENTRE4FUTURE consortium constitutes a balanced set of a variety of institutions operating in 

different domains and in different ways. This are: three VET high schools, two economics universities (one is 

national innovation centre appointed by Danish Business Academies within the field of Innovation & 

Entrepreneurship), organisation with role of labor market and two chambers of commerce. Additionally 

consortium organisations are relevantly related to different target groups and stakeholders, what will make the 

direct contact with them easier. 

The overall objective of the project is the exchange of professional practice and education with 

partners from Europe on issues related to textbooks, curricula and teaching methodologies for the simulation as 

an effective method to youth entrepreneurship education, transfer of innovative technologies used in business 

simulation between - undergraduate two levels of school education and higher VET. 

At European level, the concern for the promotion and development of entrepreneurship is found in 

the most strategic documents, beginning with "Lisbon Strategy" and continuing with "Partnership for growth 

and employment" or "Action Plan for Entrepreneurship".  

In order for the Lisbon strategy for jobs to be successful, it must foster the stimulation of 

entrepreneurship among young people, encourage innovative business and start promoting a more favorable 

culture of entrepreneurship. The role of education in promoting entrepreneurship, starting at early ages, is now 

generally recognized. 

Adapting to new requirements of the market economy involves acquiring those skills which will 

develop among students high professionalism, initiative, insight, ability to operate effectively in a dynamic and 

competitive economic environment.  

Today, in a society dominated by competing, the entrepreneurship is a necessary competence for all, 

helping young people to become more creative and even more confident in any activity they undertake. 

Scope of the proposal 

The overall objective is the exchange of professional practice on issues related to textbooks, curricula 

and teaching methodologies for the simulation as an effective method to entrepreneurship education of young 

people, innovative technologies used in the simulation business, transfer  between the two levels of schooling - 

high school VET and universities. 

The “Simulated Enterprise” - a complex method, with good results - is an attractive challenge for 

both the students and the economics teachers from the Economic College "Dimitrie Cantemir" in Suceava. 
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REZUMAT: Using computers in education - including during Physics classes - has numerous advantages. 

These are offered by the computer itself, but also by the quality of the software used. One of the software 
categories is represented by the virtual tools. Simulating Physics phenomena on a computer has numerous 

advantages. 
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1 Utilizarea calculatorului în activitatea de instruire 
Astăzi, activitatea în toate domeniile este dirijată de schimbare şi inovare. Din acest motiv, instituţiile de 

învăţământ – indiferent de nivelul la care funcţionează – trebuie să promoveze o educaţie de înaltă calitate, în 

acord cu progresul întregii societăţi.  

Educabilii (i.e., elevii şi studenţii) au nevoie de instruire profesională care să corespundă cerinţelor 

impuse de societatea cunoaşterii şi de societatea globală informaţională. Învăţarea realizată prin intermediul 

calculatorului, cunoscută ca e-Learning1, este practicată pe o scară din ce în ce mai extinsă, atât în cadrul 

învăţământului la distanţă, cât şi al celui tradiţional (faţă-în-faţă). Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a 

fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rezultatul interacţiunii educabililor cu calculatorul şi al 

colaborării acestora cu educatorul.  

Utilizarea calculatorului vizează diverse obiective, cele mai importante fiind: (1) creşterea eficienţei 

activităţilor de învăţare şi (2) dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual.  

Interacţiunea educabil-calculator permite diversificarea strategiilor didactice utilizate de educator, 

facilitând accesul educabilului la informaţii mai ample, organizate logic şi prezentate în variate moduri, având 

accesibilitatea ca şi caracteristică permanentă [Ang09]. 

Calculatoarele au caracteristici unice, care le fac practic indispensabile pentru desfăşurarea unui 

învăţământ de calitate:  

 interactivitate;  

 capacitate de a furniza reprezentări vizuale dinamice şi multiple ale fenomenelor;  

 oferă educabililor posibilitatea de a realiza interacţiuni semnificative, complexe şi personalizate;  

 prin intermediul calculatoarelor pot fi oferite educabililor modelări, justificări şi ilustrări ale 

conceptelor abstracte care – adesea, cel puţin la prima vedere – pot părea prea aride;  

 permit individualizarea instruirii, dar şi învăţarea cooperativă;  

 oferă posibilitatea creării unor simulări ale fenomenelor neobservabile sau greu observabile şi 

realizarea unor experimente virtuale, altfel  imposibil de desfăşurat în practică din cauza lipsei 

materialului didactic sau a naturii fenomenelor studiate.  

Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învăţare-evaluare are numeroase aspecte pozitive şi 

avantaje:  

 determină îmbunătăţirea predării deoarece educabilii au acces simultan la aceleaşi conţinuturi – 

interactive, în cele mai multe cazuri –, pe care le pot utiliza în ritmul propriu;  

 permite dezvoltarea abilităţilor de lucru cu calculatorul;  

 determină atragerea educabililor către studiu prin folosirea tehnologiilor moderne (calculator, 

senzori, detectori, plăci de achiziţie etc); 

 consolidează abilităţile de investigaţie ştiinţifică;  

 stimulează capacitatea de învăţare inovatoare;  

 permite reducerea timpului de învăţare şi creşterea calităţii învăţării;  

 determină stimularea gândirii logice, a gândirii critice şi a imaginaţiei;  

 stimulează învăţarea multisenzorială datorită modului specific de prezentare a informaţiei;  

                                                      
1
 În sens larg, e-Learning-ul este un tip de învăţare bazat pe tehnologie, în care mediul de instruire 

este reprezentat de calculator, conţinutul învăţării fiind livrat prin intermediul CD-urilor, 

Internetului sau Intraneturilor. 
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 permite învăţarea interdisciplinară, centrată pe elev/student, folosind metode euristice; 

 oferă posibilitatea prezentării concise a informaţiilor;  

 determină creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin 

evaluarea/autoevaluarea imediată a răspunsurilor;  

 permite eliminarea factorilor subiectivi în evaluare.   

În particular, în cadrul lecţiilor de ştiinţe naturale, utilizarea calculatorului poate avea rezultate 

deosebite în cadrul următoarelor tipuri de activităţi:  

 efectuarea de experimente reale cu achiziţie de date;  

 achiziţia, stocarea şi prelucrarea datelor experimentale;  

 efectuarea de experimente virtuale;  

 evaluarea obiectivă  a cunoştinţelor dobândite anterior;  

 realizarea unor aplicaţii software (e.g., instrumente virtuale) sub îndrumarea profesorului. 

Este simplu de înţeles că nu utilizarea calculatorului în sine produce efecte pedagogice imediate sau 

de lungă durată, ci calitatea produselor informatice folosite, integrate adecvat şi sistematic în activităţile de 

instruire, pe baza unor criterii de eficienţă metodică. Astfel, modernizarea pedagogică urmărită prin folosirea 

tehnicii de calcul în cadrul activităţilor de instruire implică nu numai existenţa hardware-ului (i.e., a 

calculatorului), ci şi a unui software de calitate (i.e., creat pe baza unor principii pedagogice şi metodice 

recunoscute), folosit conform necesităţilor concrete de studiu şi adecvat contextului. În aceste condiţii, 

utilizarea software-ului educaţional în cadrul activităţilor de instruire încurajează construcţia activă a 

cunoştinţelor,  eliberează educabilul de multe activităţi de rutină, lipsite de atractivitate şi stimulează 

curiozitatea acestuia [Ang10c]. 

Dintre programele/instrumentele specifice instruirii bazate pe utilizarea calculatorului, se remarcă: 

tutorialele, exerciţiile practice, simulările, diagramele şi hărţile interactive, jocurile educaţionale şi testele 

[Ang10a]. 

 

2    Instrumentaţia virtuală 
Instrumentaţia virtuală combină tehnologiile comerciale moderne (este vorba, în primul rând, de 

calculator) cu un software flexibil şi o largă varietate de dispozitive hardware pentru măsurare şi control (e.g., 

detectori, senzori), astfel încât utilizatorii să poată crea instrumente care să corespundă propriilor cerinţe.  

Folosirea instrumentaţiei virtuale este o soluţie atunci când laboratorul în care se află aparatură 

tradiţională învechită – atât din punct de vedere moral cât şi funcţional – trebuie să asigure condiţii de instruire 

la nivelul exigenţelor actuale. Spre deosebire de instrumentele fizice, instrumentele virtuale sunt mai flexibile, 

oferind posibilitatea modificării şi adaptării lor prin programare. În plus, instrumenţia virtuală este mai 

convenabilă din punctul de vedere al costului [Ada07]. 

Simularea pe calculator a fenomenelor fizice prezintă numeroase avantaje. Iată câteva dintre acestea:  

 compensează lipsa echipamentelor costisitoare;  

 oferă posibilităţi practic nelimitate de multiplicare a instrumentelor virtuale;  

 permite obţinerea într-un timp scurt a unor seturi mari de date experimentale, caracteristică 

extrem de utilă în situaţiiile în care fenomenele studiate se desfăşoară foarte încet sau reluarea 

experimentelor necesită timpi de pregătire mari;  

 oferă posibilitatea de a realiza experimente fără influenţe nocive (e.g., tensiuni mari, substanţe 

toxice, radiaţii);  

 educabilii au posibilitatea de a utiliza în mod repetat simulările, astfel încât să poată urmări 

modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, să poată să extragă singuri concluziile necesare 

şi chiar să enunţe legile după care se desfăşoară acestea.  

În lume sunt organizate periodic numeroase evenimente dedicate instrumentaţiei virtuale. În România 

se desfăşoară periodic – începând cu 2004 – Conferinţa Naţională de Instrumentaţie Virtuală (CNIV). Dintre 

temele abordate la cea de-a VI-a ediţie2 se remarcă Instrumentaţia virtuală în învăţământul universitar şi 

preuniversitar. 

                                                      
2
 Această ediţie a fost organizată în 25 mai 2009 la Braşov de CVTC (Centrul de Valorificare şi 

Transfer de Competenţă, departament autonom în cadrul Universităţii “Transilvania”, 

http://fizica.unitbv.ro/cvtc/index.htm) şi Universitatea POLITEHNICĂ Bucureşti 

(http://www.pub.ro/). 
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3    LabVIEW. Scurt istoric 
Compania National Instruments (http://www.ni.com/) pune la dispoziţie celor interesaţi mediul de programare 

grafică LabVIEW, care permite realizarea unor instrumente virtuale pentru măsurare şi testare, sisteme de 

control şi monitorizare a proceselor, cercetare ştiinţifică, achiziţii de date şi simulare a fenomenelor.  

În sistemul educaţional, mediul LabVIEW şi instrumentele virtuale create cu acesta sunt utilizate în 

special în două direcţii distincte: (1) achiziţia de date, monitorizarea şi controlul proceselor (inclusiv la 

distanţă) şi (2) crearea simulărilor.  

LabVIEW este o platformă şi un mediu de dezvoltare pentru limbajul de programare grafică G al 

companiei NI, destinat în special construirii de aplicaţii pentru control şi achiziţie de date, analiza lor şi 

prezentarea rezultatelor, fiind lider în acest domeniu. 

Prima versiune (1.0) a mediului de programare grafică LabVIEW a fost lansată în 1986, pentru 

platforma MacIntosh. LabVIEW 2.0 a fost lansat în 1990. Versiunile pentru platformele Sun şi Windows au 

fost lansate în 1992. În anul 1993 a fost lansată o versiune multiplatformă.  LabVIEW 4.0 şi 5.0 a fost lansat în 

1997 şi, respectiv, 1998. În 1999 apare LabVIEW Real-Time, iar în anul 2000, LabVIEW 6i. În 2003 este 

lansat LabVIEW 7 Express, iar în 2005 LabVIEW 8. Astăzi, mediul LabVIEW este folosit pe un număr mare 

de platforme (e.g., Microsoft Windows, diverse sisteme UNIX, Sun Solaris, Linux, MacOS). Cea mai recentă 

versiune a acestuia este LabVIEW 2014 (pe 32 şi 64 de biţi). 

G este un limbaj de programare grafică de tip dataflow (flux de date). Execuţia unui program scris în  

limbajul G este determinată de structura unei diagrame bloc la care programatorul conectează o serie de noduri 

prin intermediul unor fire care permit propagarea în diagramă a unor variabile. Operaţiile corespunzătoare unui 

nod sunt executate în momentul în care datele necesare sunt disponibile. Este posibilă execuţia simultană a mai 

multor noduri, ceea ce înseamnă că limbajul G este capabil de execuţie paralelă.  

Folosirea mediilor de programare grafică – inclusiv LabVIEW – elimină necesitatea cunoaşterii în 

amănunţime a unui limbaj de programare clasic (e.g., Visal Basic, C, C++, Pascal, Java), deoarece, în locul 

scrierii algoritmului3 de calcul sub forma unui set de instrucţiuni text, acesta este creat prin intermediul unor 

elemente grafice, sub forma unei scheme logice. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie să aibă o serie de 

cunoştinţe de programare de bază, referitoare – printre altele – la structuri de programare, control şi decizie 

(e.g., if, for, while), tipuri de date (e.g., numerice, boolene, şiruri de caractere) şi variabile (locale şi globale), 

care pot fi dobândite fără eforturi deosebite şi într-un timp scurt. 

Larga răspândire şi utilizare a mediului LabVIEW a permis apariţia unor depozite pentru o gamă 

diversă de instrumente, aplicaţii şi biblioteci open source, cele mai cunoscute dintre acestea fiind OpenG 

(http://wiki.openg.org/) şi LAVA (http://lavag.org/). 

Iată câteva dintre cele mai importante caracteristici ale mediului de programare grafică LabVIEW: 

 toate nodurile sunt polimorfice, ceea ce înseamnă că acestea acceptă un număr mare de tipuri de 

date (care pot fi atât date simple cât şi structuri de date); 

 G, limbajul grafic utilizat, permite crearea rapidă a aplicaţiilor; 

 asigură în mod natural paralelismul procesării datelor, prin utilizarea limbajului grafic G; 

 permite lucrul în reţea pe baza protocoalelor TCP şi UDP, dispunând de numeroase funcţii 

pentru lucrul în reţele locale sau în Internet; 

 include un număr mare de aplicaţii gata scrise, care pot fi utilizate direct sau modificate în 

funcţie de necesităţile utilizatorului. 

LabVIEW permite achiziţia semnalelor de la un număr mare de echipamente. Astfel, se pot 

achiziţiona date colectate de instrumente GPIB, seriale, Ethernet, PXI şi VXI, folosind drivele incluse. În acest 

sens, a fost creată posibilitatea comunicării cu un număr mare de instrumente produse de circa 150 de 

companii, folosind driverele de comunicaţie LabVIEW. Aceste drivere utilizează VISA4 (Visual Instrument 

Sofware Architecture) pentru a comunica cu echipamentele, folosind o gamă largă de bus-uri de comunicaţie 

(e.g., GPIB, serial) utilizând acelaşi cod LabVIEW.  

De asemenea, LabVIEW oferă facilităţi pentru controlul sau monitorizarea online a aplicaţiilor, 

furnizând un sever Web propriu (denumit LabVIEW Web Server) şi folosind standarde ca ActiveX şi TCP/IP.  

                                                      

3
 Termen utilizat în diverse domenii (e.g., matematică, informatică) pentru a desemna o secvenţă 

finită de paşi (sau instrucţiuni) care rezolvă o problemă legată adesea de efectuarea unor calcule sau 

de procesarea unor date.  

4
 VISA este un API (Application Programming Interface) de nivel înalt care utilizează apeluri ale 

driverelor de nivel mai mic. 
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Utilizând LabVIEW se pot crea aplicaţii pentru: testare şi măsurare, achiziţii de date, control, 

generare de rapoarte, modelare şi simulare. De asemenea se pot crea biblioteci partajate (e.g., DLL) şi 

executabile, folosind compilatorul inclus. 

Ca şi în cazul altor software-uri de instrumentaţie virtuală, aplicaţiile (programele) realizate folosind 

mediul LabVIEW poartă numele de Instrumente Virtuale (VI, Virtual Instruments). Este de reţinut că, în sens 

larg, instrumentele virtuale includ şi partea hardware pe care o folosesc. 

 

 

4    Utilizarea mediului LabVIEW în educaţie şi în predarea fizicii 
Mediul LabVIEW poate fi utilizat în educaţie într-o varietate de scopuri, dintre care pot fi menţionate 

următoarele [Ang10b]: 

 dezvoltarea de aplicaţii – de tipul achiziţie de date, control şi monitorizare – pentru diverse 

discipline (e.g., fizică, matematică, discipline inginereşti); 

 realizarea unor experimente frontale demonstrative, incluse în cadrul lecţiilor/cursurilor; 

 simularea unor fenomene fizice în cadrul activităţilor de învăţare în grup sau individuale. 

În particular, mediul de programare LabVIEW poate fi utilizat în predarea fizicii în următoarele 

scopuri: 

 realizarea unor demonstraţii experimentale; 

 simularea executării în timp real a unor lucrări de laborator; 

 realizarea de către elevi şi studenţi a unor experimente virtuale. 

Utilizarea instrumentelor virtuale bazate pe mediul LabVIEW oferă studenţilor posibilitatea studiului 

aprofundat al ştiinţelor exacte şi învăţării personalizate, permiţând totodată formarea capacităţii de programare 

într-un limbaj grafic. De asemenea, aceste instrumente oferă educatorilor posibilitatea creării unor lecţii/cursuri 

atractive, cu un grad sporit de accesibilitate în raport cu cele clasice. 

 
Bibliografie 

 

[Ada07]               A. Adăscăliţei – Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007. 

[Ang09] T. Anghel – Instrumente şi resurse Web pentru liceu, Editura ALL, 2009. 
[Ang10a] T. Anghel – Dicţionar de informatică, Editura Corint, Bucureşti, 2010. 

[Ang10b] T. Anghel – LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2010. 

[Ang10c] T. Anghel – Simulări Java cu aplicaţii în fizică, Editura InfoData, Cluj-Napoca, 2010. 



35 
 

 

Constructivismul şi tehnologiile moderne 

 

Dorina ANGHEL 
Liceul Teoretic “Mihail Sebastian”, Brăila, ROMÂNIA 

dorina_anghel@yahoo.com 
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1     Paradigma constructivistă 
Preocupările de sistematizare a modelelor învăţării arată că, până în prezent, psihologia educaţională a utilizat 

trei metafore (sau paradigme) ale învăţării: metafora asociaţionistă (behavioristă), metafora procesării 

informaţiei (cognitivistă) şi metafora constructivistă [Sal03]. 

În cadrul metaforei constructiviste se remarcă îndeosebi modelul denumit constructivismul social, 

propus de L.S. Vîgotski (1896-1934). Psihologul rus – detaşându-se de concepţiile reducţioniste sovietice (I.P. 

Pavlov, V. Behterev) şi americane (J. Watson, E.C. Tolman) – insistă asupra rolului interacţiunii sociale în 

dezvoltarea cognitivă a individului, afirmând că aceasta este, de fapt, o socioconstrucţie. Ideile promovate de 

Vîgotski au fost preluate, susţinute şi dezvoltate de colaboratorii săi (e.g., A.N. Leontiev, I.A. Galperin). 

Aceste idei au fost cunoscute relativ târziu de specialiştii occidentali (începând cu anii ’80 ai secolului trecut), 

dar au avut un impact deosebit asupra acestora, manifestat prin efectuarea unor traduceri ale lucrărilor sale 

ştiinţifice şi prin realizarea unor cercetări de aprofundare [Nov99]. 

Conform constructivismului social, cunoaşterea este creată de către cei care învaţă, în contextul şi ca 

rezultat al interacţiunii sociale. În concepţia lui Vîgotski, dezvoltarea cognitivă este rezultatul unei duble 

mişcări, internă şi externă, orientată de la social la individual. Astfel, învăţarea este un proces social, în care cel 

educat beneficiază de suportul educatorului şi/sau al colegilor pentru a avansa [Sal03].  

 

 

2     Caracteristici ale modelului constructivist 

Dintre caracteristicile generale unui student – conform modelului constructivist – se pot remarca următoarele 

[Bro99]:  

 este responsabil pentru propria activitatea de învăţare;  

 dezvoltă scopuri şi iniţiative;  

 creează şi utilizează strategii;  

 respectă diversitatea perspectivelor şi a punctelor de vedere;  

 este automotivat, inovativ, flexibil şi moderat;  

 are mintea deschisă, îndeplineşte sarcini şi rezolvă probleme.  

Dintre trăsăturile personale în activitatea la clasă pot fi amintite [Bro99]:  

 este activ şi dinamic;  

 pune întrebări;  

 creează relaţii;  

 este critic şi interactiv;  

 cercetează, descoperă, colaborează, evaluează, sintetizează.  

În context constructivist, rolul tehnologiilor moderne constă în a-i pune pe studenţi în legătură, pentru 

colaborare. Rolul educatorului nu este acela de a asigura contextul pentru o învăţare individualizată, ci – 
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dimpotrivă – de a-i ajuta pe studenţi să lucreze în grup pentru a analiza şi rezolva problemele. După Vîgotski, 

activitatea de instruire trebuie să respecte următoarele principii: 

 învăţarea este o activitate socială, colaborativă; 

 învăţarea şcolară trebuie să se realizeze într-un context semnificativ şi nu trebuie să fie separată 

de învăţarea şi cunoaşterea pe care studenţii le realizează în lumea reală; 

 experienţele exterioare trebuie corelate cu experienţa şcolară. 

Una dintre cele mai interesante idei pentru practica şcolară în viziune constructivistă modernă este 

aceea a clasei-workshop (H. Daniels, figura 1): clasele nu mai reprezintă locul unde informaţia este transmisă 

ci devin laboratoare în care se generează cunoaşterea, unde studenţii şi profesorii reinventează împreună 

domeniul de studiu în care s-au angajat [Nov99]. 

 

Figura 1 Clasa-workshop1 

 

3     Rolul activ al educatorului nu se schimbă 
Contrar punctelor de vedere ale unor educatori cu concepţii tradiţionaliste, constructivismul nu renunţă la rolul 

activ al educatorului sau la cunoştinţele sale de expert în educaţie. În schimb, constructivismul modifică acest 

rol, educatorii ajutând studenţii să-şi construiască cunoaşterea mai degrabă decât să reproducă o serie de fapte 

şi cunoştinţe. Educatorii constructivişti furnizează diverse instrumente ale cunoaşterii (e.g., activităţi de 

rezolvare a problemelor, activităţi bazate pe investigarea realităţii) pe baza cărora studenţii pot formula şi testa 

ideile proprii, pot trage concluzii şi realiza inferenţe, pot să-şi dezvolte cunoaşterea într-un mediu de învăţare 

bazat pe colaborare. Ghidaţi sistematic de educatori, studenţii îşi construiesc activ cunoştinţele şi nu le 

acumulează mecanic pe cele transmise de aceştia sau extrase din manuale [Mih11]. 

Abordarea constructivistă este reflectată în particular prin utilizarea instrumentelor Web 2.0, care 

acţionează ca elemente de mediere între studenţi şi între studenţi şi educatori, în particular între studenţii care, 

de multe ori, lucrează în locuri diferite şi în momente diferite.  

 

 

4     Un model de proiectare constructivistă 
Un model de proiectare didactică în variantă constructivistă, pentru medii de învăţare asistate de tehnologii 

computerizate, a fost propus de Robert O. McClintock şi John B. Black. Conform acestui model, învăţarea este 

realizată în următoarele etape [Bla95]:  

 observarea – studenţii observă materialele sursă în contextul natural în care apar; 

 construirea interpretării – studenţii interpretează observaţiile şi propun explicaţii pentru cauze; 

 contextualizarea – studenţii construiesc contextul pentru explicaţiile lor; 

                                                      

1 Sursa imaginii: http://im404504.wikidot.com/cognitivism-theory-and-constructivism-theory-by-deb-allen. 
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 ucenicia cognitivă – educatorii îi ajută pe studenţi să realizeze cu succes observaţia, interpretarea 

şi contextualizarea; 

 colaborarea – studenţii colaborează pentru observare, interpretare şi contextualizare; 

 interpretări multiple – studenţii câştigă flexibilitate cognitivă fiind expuşi unor interpretări 

multiple din partea altor studenţi sau a exemplelor furnizate de educatori; 

 manifestări multiple – studenţii câştigă transferabilitate observând multiple manifestări ale 

aceloraşi interpretări. 

 

 

5     Concluzie 
Este de la sine înţeles că abordarea constructivistă a educaţiei nu poate – şi nici nu îşi propune – să rezolve 

toate problemele învăţământului. Rolul acesteia este de a duce mai departe cunoaşterea umană şi de a sugera 

căi pentru ameliorarea practicii şcolare [Nov99]. 
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1.   Introduction 

In this article, firstly, we describe a typical conventional teaching style in teaching and learning of mathematics 

in Vietnamese schools. More specifically, when students are not able to find a solution to a given problem, 

their teachers often try to explain an existent solution to them. After understanding the existent solution to the 

given problem, the students are asked to solve similar problems so that they can imitate the existent strategy 

and the existent solution they know or have learnt in similar situations. Generally, the students often find 

solutions which their teachers explain to them not very natural and not meaningful. Moreover, the students do 

not usually know and understand why and how mathematical solutions and proofs are discovered, created and 

found. Secondly, we describe a way in which Vietnamese mathematics teachers can use Geogebra to instruct 

their students to discover and find a solution to a given problem. With the aid of Geogebra, sometimes a natural 

solution students find and create is different from existent solutions in mathematical literature. 

 
2. Discovering solutions to mathematical problems with the aid of Geogebra 

 

a. A process of instructing students to discover and find mathematical solutions with the aid of 

Geogebra 

 

When we read official mathematical literature, we often see “ready-made mathematics” [Fre91]. In 

mathematical documents, an existent solution to a given mathematical problem does not tell us why and how it 

is found, created and discovered. Consequently, students often find ready-made mathematical proofs and 

solutions unnatural and unmeaningful for them.  In Vietnam, when students cannot solve a problem, their 

mathematics teachers tend to explain a ready - made solution to them.  Then the students usually imitate the 

way or strategy in the solution to solve other similar problems. With this instruction style, the students do not 

have chances to develop their own critical and creative thinking. 

  Freudenthal stated that school mathematics should be considered as a human activity 

[Fre91].  He urged that teachers should create situations so that their students can reinvent mathematics [Fre91]. 

  We use a process with the following main steps to help students to discover and find 

mathematical solutions with the aid of Geogebra: 

  Step 1. Using Geogebra tools and commands to create mathematical objects and relations 

  Step 2. Considering specific cases with the aid of Geogebra 

  Step 3. Making projections with the aid of Geogebra 

  Step 4. Creating mathematical solutions 

This process is not linear. In other words, sometimes students at one step come back to the previous 

steps. 

b. Examples 

 

In the following section, we will discuss several examples about using Geogebra as the aid tool for finding 

solutions to some given problems. In each problem, we present a ready-made solution in mathematical 

literature (books, journals…). Then we analyze the existent solution. After that, we discuss a way to use 

Geogebra as the aid tool for discovering and finding a solution to the given problem. 

Problem 1 

Prove that if p  and 18 p  are prime numbers, and p  does not equal 3 then 8p + 1 is a composite 

number. 

We often find the following ready – made solution to the given problem in Vietnamese mathematical 

literature: 

Solution 1 (An unnatural solution) 
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Let’s consider the product )18(8)18(  pppM . Among the consecutive positive integers 

,18 p p8 and 18 p , there exists exactly one number such that it is divisible by 3.  

Since p, 8p - 1 are prime numbers, and the greatest common factor of 8 and 3 is 1, 8p + 1 is divisible by 

3. Moreover, 8p + 1 is greater than 3 for every prime number p. Therefore, 8p + 1 is a composite number. 

Comments on the solution 

 The above solution is very interesting. However, this is not a natural solution. First, it is not easy to 

discover that we should consider the product of ,18 p p8 and 18 p . Furthermore, M has several factors 

such as 2, 3, 4, 6, 8 and 24. Why do we only consider that 3 divides M? 

When Vietnamese students cannot solve the above problem, their teachers often try to explain the 

above ready – made solution to them. Then the teachers ask the students to solve some similar problems which 

can be solved with similar solutions. 

Discovering a solution with the aid of Geogebra 

In the following section, we propose a way teachers can use Geogebra to instruct their students to 

discover another natural and meaningful solution to the given problem. 

Step 1: Using Geogebra command to consider p satisfying the problem condition 

IsPrime[<Number>] command is used to check whether a positive integer is prime number or not. 

Step 2: Considering specific cases of p with the aid of Geogebra 

The following Geogebra commands are used: 

Opening Spreadsheet View;  

NextPrime[<Number>] command (is used to find the smallest prime number greater than the entered 

number); 

DivisorsList[ <Number> ] command (is used to give the list of all the positive divisors of the entered 

number, including the number itself). 

We consider specific cases of p  in which p  is greater than 3, and p  and 8 p
 
- 1 are prime 

numbers; the list of the factors of  8 p
 
+ 1 (See figure below). 

 

Figure 1: Considering specific cases of p
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Step 3: Making a prediction with the aid of Geogebra 

The students can discover that 3 always appears in the factor sets of 8 p  +1 when p  satisfies the 

supposition. More exactly, when p  satisfies the problem condition, 3 is always a factor of 8 p +1 (see the 

column c in the spreadsheet). In other word, 3 always divides 8 p  + 1. 

Working with Geogebra suggests a prediction:  if p is greater than 3, and p ,
 

p8  - 1 are prime 

numbers then p8  + 1 is divisible by 3. 

From this, it suggests that we should consider the remainder when p
 
is divided by 3. So we have the 

following solution. 

Step 4: Creating a mathematical solution (Solution 2) 

Since p  is a prime number, and p  is not equal to 3, if p  is divided by 3 then the remainder is either 

1 or 2. We consider the following cases: 

 If the remainder is 1 then p8  + 1 is divisible by 3. Moreover, p8  + 1 is greater than 3 for every 

prime number p. Thus, p8  + 1 is a composite number. In this case, the problem is solved. 

 If the remainder is 2 then p8  - 1 is divisible by 3. In addition, p8  - 1 is greater than 3 for every 

prime number p. Consequently, p8  - 1 is not a prime number. This contradicts the problem condition.  

 

**** 

Conclusion 

With the above examples, we want to show that mathematics teachers can use Geogebra as the aid tool to help 

their students to discover and find solutions to mathematical problems. Working with Geogebra suggests 

natural and meaningful solutions to the given problems for students.  
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1  Impactul software-ului GeoGebra asupra activității mele ca profesor 

 

În urmă cu patru ani am aflat despre acest software matematic – GeoGebra. Mi-am dat seama de la prima 

descărcare și utilizare timidă a comenzilor puse la dispoziția utilizatorului că e un instrument special și că poate 

să-mi fie de mare ajutor în activitatea mea de profesor de matematică. 

La început am realizat desene de geometrie cu caracter predominant static, scopul meu fiind de a lua 

capturi (jpg.) și a utiliza imaginile rezultate în cadrul testelor în format clasic (tipărite pe hârtie) sau a le insera 

în cadrul unor itemi ai unor teste interactive. 

În scurt timp mi-am dat seama de importanța pe care o poate avea componenta dinamică a programului, 

că pot să creez materiale dinamice care să vină în sprijinul elevilor mei pentru învățarea cu mai multă ușurință 

a matematicii, pentru o învățare mai temeinică, bazată pe interactivitate. A urmat o perioadă de multe tatonări, 

de căutări și vizionări de tutoriale, de multă muncă. Fiecare material pe care l-am realizat, fie el și simplu, mi-a 

adus o bucurie aparte, o satisfacție. Le-am încărcat pe https://tube.geogebra.org/mirap?p=materials, iar link-

urile rezultate le-am inserat pe o pagină wiki. Astfel elevii mei pot accesa aceste materiale în orice moment. 

Experiența utilizării acestui program nu s-a oprit aici. Când am considerat că utilizez destul de bine o 

parte din comenzile software-ului, cele de care aveam nevoie, am trecut la o altă etapă: aceea de a-i învăța și pe 

elevii mei, în cadrul unor activități/proiecte să utilizeze GeoGebra. 

 

 

2  Exemple de materiale realizate cu GeoGebra 

 

În cele ce urmează voi prezenta câteva materiale realizate de mine sau de elevii mei cu ajutorul programului 

GeoGebra. 

2.1. Exemple de imagini realizate cu scopul utilizării lor în asociere cu teste de matematică 

interactive și online (logouri) sau cu probleme de matematică din cadrul acestor teste 

Utilizând programul GeoGebra am avut posibilitatea să creez desene pentru diferite probleme mult mai 

ușor și mai ales corect. În foarte multe teste interactive și online realizate de mine și care se pot accesa de pe un 

wiki  pe care îl administrez, http://teste-matematica.wikispaces.com/, am folosit astfel de desene. Mai jos sunt 

ilustrate doar câteva exemple. 

 

mailto:vladimira_palasca@yahoo.com
https://tube.geogebra.org/mirap?p=materials
http://teste-matematica.wikispaces.com/
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Imaginea 1. - Testul interactiv „Cu GeoGebra” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NjYwMDc4UAK4 

 

 
Imaginea 2. -Testul interactiv „Spirala lui Theodorus” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=NjQ5Nzc5Z7EN 

 

 
Imaginea 3. - Testul interactiv „Ora 4 : 50” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzYxMTk5HYEM 

 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NjYwMDc4UAK4
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=NjQ5Nzc5Z7EN
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzYxMTk5HYEM
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Imaginea 4. - Testul interactiv „Ora 10 : 40” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzcxMjM0PX10 

 

 
Imaginea 5. - Testul interactiv „Ora 8 : 10” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzY1NjQ2QJ0T 

 

 
Imaginea 6.a. și 6.b. - Testul interactiv „Ora 6 : 10” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzYzNjE40TRL 

 

 
Imaginea 7. - Testul interactiv „Biserică construită în plan triconc” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=Nzk2MzQ21PZD 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzcxMjM0PX10
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzY1NjQ2QJ0T
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=NzYzNjE40TRL
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=Nzk2MzQ21PZD
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Imaginea 8. - Testul interactiv „Recapitulare - teză -MATE - 8 - sem II” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=recapitulare-teza-mate-8-sem-ii-1 
 

 
Imaginea 9. - Testul interactiv „Distanțe și unghiuri în spațiu” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=distane-i-unghiuri-n-spaiu 

 

 
Imaginea 10. - Testul interactiv „Simulare de examen – clasa a VIII-a (II)” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=simulare-de-examen-clasa-a-viiia-ii 

 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=recapitulare-teza-mate-8-sem-ii-1
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=distane-i-unghiuri-n-spaiu
http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=simulare-de-examen-clasa-a-viiia-ii
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Imaginea 11. - Testul interactiv „Simulare de examen - clasa a VIII-a (I)” 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=simulare-de-examen-clasa-a-viiia-i 
 

 

 
2.2. Exemple de materiale realizate cu scopul facilitării învățării matematicii în general, și a 

geometriei, în special 

Este cunoscut și recunoscut faptul că „GeoGebra îi învață pe elevi matematică într-un mod nou, 

interesant, care trece dincolo de tablă, exploatând posibilitățile oferite de noile tehnologii. GeoGebra creează 

interacțiunile necesare pentru ca elevii să „absoarbă”conceptele matematice. Ei pot vedea, atinge și 

experimenta matematica. GeoGebra le permite să intre în legătură cu matematica oricând și de oriunde – de la 

școală, de-acasă, de pe drum.”1 

 

Acest aspect m-a determinat să realizez un set de materiale pe care să le pot utiliza ca auxiliar 

curricular. Pentru ca elevii să beneficieze de toate aceste materiale,  le-am încărcat pe GeoGebraTube și apoi,  

prin link-uri,  le-am pus la dispoziția elevilor pe o pagină wiki http://teste-

matematica.wikispaces.com/MATERIALE+GeoGebra. 

 

Utilizând ca suport aceste materiale, am creat două playlist-uri cu videoclipuri: „Geometrie plană” și 

„Geometrie în spațiu” și care se pot găsi pe un canal - YouTube „Vladimira Palașcă”  

(https://www.youtube.com/channel/UC-Onq9aZUkH25OSawBo19pA/playlists) 

Mai jos sunt ilustrate capturi de pe două astfel de materiale. 

                                                           
1
http://www.geogebra.org/cms/en/help# 

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=simulare-de-examen-clasa-a-viiia-i
http://teste-matematica.wikispaces.com/MATERIALE+GeoGebra
http://teste-matematica.wikispaces.com/MATERIALE+GeoGebra
https://www.youtube.com/channel/UC-Onq9aZUkH25OSawBo19pA/playlists
http://www.geogebra.org/cms/en/help
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Imaginea 12. –Material interactiv „Mediatoarele triunghiului” 

http://tube.geogebra.org/student/m127303 ; 

http://youtu.be/MUYP78bRBag 

 

http://tube.geogebra.org/student/m127303
http://youtu.be/MUYP78bRBag
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Imaginea 13. –Material interactiv „Unghi în piramidă patrulateră” 

http://youtu.be/LkdVE6KmFPQ 

http://tube.geogebra.org/student/m700041 

 

2.3. Exemple de materiale realizate de elevi cu ajutorul software-ului GeoGebra în timpul 

desfășurării unor activități 

Elevii pot fi antrenați în cadrul multor tipuri de activități/proiecte să utilizeze aplicația GeoGebra. Se 

pot organiza activități cu utilizarea acestui soft în cadrul programului „Școala altfel”: „Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” O disciplină opțională în cadrul căreia să se utilizeze cu precădere soft-ul GeoGebra este deosebit de 

benefică pentru elevi, ea vizând atât competențele  matematice, cât și cele digitale. De asemenea elevii pot 

participa la diverse activități extracurriculare, de la unele mai simple, la proiecte ample, cum ar fi proiectele 

eTwinning. În cadrul unor astfel de proiecte elevii apelează, odată cu utilizarea cunoștițelor de matematică și a 

instrumentelor TIC, și la imaginație, creativitate, spirit de colaborare și întrajutorare. 

Mai jos sunt prezentate două materiale realizate de elevi de la clasa a VII-a cu ajutorul aplicației 

GeoGebra. 

 
Imaginea 14. –Material realizat de eleva M.I., clasa a VII-a: „Cochilia de melc – șirul lui Fibonacci” 

 

http://youtu.be/LkdVE6KmFPQ
http://tube.geogebra.org/student/m700041
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Imaginea 15. –Material realizat de eleva G.A., clasa a VII-a: „Gărgărița” 

http://tube.geogebra.org/student/m701805 

 
Toate exemplele prezentate în cadrul acestei lucrări se vor a fi un îndemn spre utilizarea diferitelor 

instrumente TIC și, în special, spre utilizarea aplicației GeoGebra. 

 

Bibliografie 

http://www.geogebra.org/cms/en/help# 
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http://tube.geogebra.org/student/m701805
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ABSTRACT: Teaching and learning can not be seen in isolation but as a whole plus 

assessment,the three complementary actions and thus capturing the entire business.Modern 

teaching insists on improving the teaching-learning- assessment relationship because only in 

this way the relationship objectives, methodology , results and content -regulation is logical. 

 

O educaţie bine facută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet , 

oricare ar fi el, partea folositoare pe care o conţine.”  

(Victor Hugo) 

1    Predarea eficienta 
Faţă de cunoştinţele şi deprinderile stiintifice pe care trebuie să le folosească un cadru didactic în practica 

educaţională curentă, acesta trebuie să conştientizeze dimensiunea etică si morala a profesiei lui. Din această 

perspectivă, misiunea primordială a cadrelor didactice este aceea de a forma deprinderi şi atitudini, precum şi 

aceea de a promova înţelegerea, prin recunoşterea responsabilă a diversităţii nevoilor şi trăsăturilor umane. 

Astfel, cadrele didactice trebuie să aplice un repertoriu de metode şi strategii educaţionale variate şi, totodată, 

să reflecteze critic asupra activităţii lor. Responsabilităţile lor profesionale se concentrează atât asupra educării 

elevilor, cât şi asupra participării la activităţi diverse, care implică parteneriatul cu părinţii şi comunitatea. 

Datorită dezvoltării actuale din domeniul  pedagogiei si a didacticii, in general, predarea a încetat să mai fie 

doar o activitate de  transmitere a informatiilor stiintifice către noile generaţii. De aceea, cadrele didactice au şi 

responsabilitatea de a lua în considerare noile structuri, practici şi definiţii ale cunoaşterii, de a inventa şi 

experimenta noi demersuri şi, dacă este necesar, de a implementa shimbări organizaţionale în vederea 

îmbunătăţirii mediului şcolar. Ca agenţi ai autorităţii publice într-o societate democratică, cadrele didactice 

contribuie la dialogul privind conservarea şi îmbunătăţirea mediului social şi îi iniţiază pe viitori cetăţeni în 

participarea consecventă la viaţa publică.   

Mai mult decât atât, cadrele didactice utilizează forme variate de jocuri didactice, strategii diverse de 

grupare a elevilor şi diferite tipuri de resurse şi materiale media. 

Cadrele didactice îi observă şi îi evaluează pe elevi în timpul activităţilor din clasă. Ele au deprinderea 

de colecta şi interpreta în diverse moduri informaţiile şi de a evalua stadiul atins de fiecare elev în procesul de 

învăţare şi dezvoltare. Ele cunosc modalităţile de utilizare a datelor evaluării în vederea luării deciziilor cu 

privire la curriculum-ul, la suportul social şi la strategiile educaţionale necesare îmbunătăţirii activităţii de 

învăţare. Cadrele didactice înţeleg şi respectă diversitatea culturală, valorică şi cea a contextului familial al 

elevilor, folosesc membrii şi resursele comunităţii ca resurse de învăţare şi implică părinţii şi familia, ca 

parteneri, în dezvoltarea totală a elevilor. Fiecare moment constituie pentru profesor o oportunitate de a 

răspunde creativ provocării vieţii şcolare. Ei analizează în profunzime şi aplică observaţii individuale, pentru 

fiecare elev şi mediul acestuia, pentru a-şi ghida judecăţile şi răspunsurile. Ei reflectează asupra propriei 

performanţe în lumina progresului elevilor, sunt interesaţi de opinia colegilor şi a părinţilor şi se gândesc la 

direcţiile, opţiunile lor şi la consecinţele acestora.  

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica. Etimologic, 

termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele de învăţământ pot fi 

definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea 

profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre 

lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în 

lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o 

colaborare între profesor şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi 

mailto:aureliaantoniu@gmail.com


50 
 

care, sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a 

trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ.[1] 

O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: metode 

clasice, tradiţionale (modelul clasic) și metode moderne (modelul modern). 

 

2    Model de realizare a învăţării în învăţământul tradiţional  
 memorarea şi reproducerea cunoştinţelor transmise de cadrul didactic ;  

 competiţia cu scop de ierarhizare.  

 AVANTAJE: - stimulează productivitatea, promovează aspiraţii mai înalte; pregăteşte elevii pentru 

viaţa competitivă; 

 LIMITE: - generează conflicte, agresivitate; lipsa comunicării și a încrederii, amplifică teama de 

eşec, egoismul; 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL  

 măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul);  

 accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul).  

 

3  Model de realizare a învăţării într-un învăţământ modern  
 apel la experienţa proprie;  

 promovează învăţarea prin colaborare;  

 dezvoltă gândirea critică în confruntări.  

 

 AVANTAJE:- stimulează: argumentarea unei opinii;  

                      - cooperarea în rezolvarea sarcinilor şi problemelor de lucru (de învăţare).  

                      - iniţiativa,spiritul întreprinzător,  

                -cutezanţa, asumarea riscurilor, implicare personală, gândire liberă, creativă,critic.   

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MODERN  

 măsurarea şi aprecierea capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă elevul);  

 accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente, atitudini etc.). [2] 

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un moment 

dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt nevoiți să învețe să gestioneze 

un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii să-și dezvolte cunoștințele pentru a face față 

provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce privește personalul didactic, sunt necesare eforturi de formare 

profesională. Totalitatea instrumentelor care aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării sunt binecunoscute 

sub denumirea de TIC. În această categorie aș include: calculatorul, internetul, poşta electronică, imprimanta, 

videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realități pe care elevii le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, 

cadrul didactic este pus în situația de a opta între continuarea demersului său educațional în mod conservator, 

folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în 

același timp a noilor tehnologii în activitatea sa didactică. În cadrul orelor de chimie si fizica, instrumentele 

TIC facilitează procesul de predare-învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne gândim la simplele teste 

alcătuite cu ajutorul calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materialele) ne 

oferă posibilitatea de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect informaţia şi de a o folosi într-o 

manieră critică şi sistematică. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a 

produce, prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate 

pe internet. Folosirea mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii și în același timp 

dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. În activitatea de dascăl, cu ajutorul unui 

calculator se pot elabora si redacta pe calculator planuri de lectii, schite, desene, scheme, fise de lucru 

individuale sau de grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub forma de fișiere,pot fi periodic actualizate. 

De asemenea se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si vizual teoria (prezentări multimedia), 

se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc.  

Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC în procesul educativ: 

 

Punctele tari :  

 prin utilizarea TIC se dobândește o eficientizare a procesului educațional;  

 aproape toate unitățile de învățământ posedă laboratoare de informatică sau cel puțin un calculator la 

dispoziția cadrelor didactice;  

 programele de formare continuă a cadrelor didactice includ folosirea echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, fapt care duce la modernizarea modului de lucru al profesorilor; elevii vor fi deja 
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familiarizați încă din școlile gimnaziale cu ceea ce înseamnă informație, a informa, a se informa, a 

selecta; își vor putea forma o viziune complexă asupra lectiilor învățate, datorită surplusului de 

informație găsit pe internet, care le permite cunoașterea unui lucru din mai multe puncte de vedere, 

abordarea unei teme din perspectiva mai multor critici;  

 lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai limitează la cunoștințele pe care i le transmite cadrul 

didactic. Elevul are posibilitatea de a găsi argumente pentru a-și susține propriile idei, păreri, opinii. 

cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui bagaj vast de cunoștințe într-o perioada mult mai scurtă, 

dacât prin modalități care nu includ folosirea mijloacelor TIC. 

Punctele slabe: 

 majoritatea cadrelor didactice şi manageriale din sistem nu au abilităţi suficiente de utilizare a 

resurselor TIC în educaţie;  

 capacitatea pieţei locale de absorbţie a produselor şi serviciilor TIC este actualmente redusă, fapt 

cauzat de nivelul redus de cunoaştere şi conştientizare a beneficiilor TIC, precum şi de puterea de 

cumpărare scăzută a populaţiei datorită salariilor reduse;  

 lipsa motivaţiei profesorilor pentru utilizarea TIC la orele de curs;  

 teama de nou care poate produce refuzul cadrelor didactice de a-si înlocui propriile metode 

conservatoare cu cele moderne, facilitate de mijloacele TIC;  

 imposibilitatea desfășurării în cele mai bune condiții a lecțiilor în eventualitatea lipsei temporare a 

energiei electrice;  

 necesitatea aprofundării unor noțiuni teoretice pentru a putea folosi corect mijloacele de informare 

computerizată; [3] 

 

4   Sit-uri folosite pentru laboratoare virtuale de chimie. 
         De asemenea, elevii pot consulta cărți on-line,materiale informative, pot selecta informația necesară (pot 

realiza fișe de laborator). Pentru a exemplifica am atașat în anexa de mai jos, lectii de chimie in care se 

foloseste calculatorul. 

Unul dintre ele este site-ul proiectului eScoala care prezintă diverse experimente chimice pentru clasele 

IX-XII. 

      Accesaţi linkul http://escoala.edu.ro/labs/index.php#chimie . 

 

Lucrare de laborator                              

 

    
 

Lansarea experimentului. Sarcini    Lansarea exper. Teorie 

   
 

 

 

 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php
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 Efectuarea experimentului 

 

 
 

Virtual Chemistry Lab 2.0                 

free download link                    

 

 
 

Crocodile chemistry lab download link 

 

 
 

http://www.brothersoft.com/virtual-chemistry-lab-download-121251.html
http://softwaretopic.informer.com/crocodile-chemistry-605-download/
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http://www.yenka.com/en/Yenka_Electricity_and_Magnetism/ 

 
 

5  Tipuri de softuri educaţionale        Softuri create 

                         
 

Cum integrăm în lecţie softul educaţional? 
Rolul profesorului este cel de orientator şi coordonator al învăţarii. Profesorul nu va împărti pur şi 

simplu cunoştiinte în forma rezumată, cunoştiinţe care au fost selecţionate de calculator pentru că ele conţin 

exact ceea ce trebuie unui elev pentru o anumită etapă a învătării. El va ajuta elevii să înveţe în felul cel mai 

bun pentru ei. Cel mai des am folosit în lecţiile de fizică softul de simulare deoarece oferă elevilor reprezentări 

intuitive pentru situaţii în care originalul nu este accesibil .Acest tip de activități solicită elevii în parcurgerea 

unor etape importante:  

  definirea modelului pornind de la sistemul real;  

 studiul pe model;  

 compararea modului de comportare al modelului cu cel al sistemului real, identificând limitele 

modelului, în ce condiţii acesta poate descrie suficient de bine originalul;  

 dezvoltarea modelului iniţial, adăugând elemente noi în definirea acestuia;  

 un nou studiu pe model, o nouă confruntare cu originalul, etc., realizându-se astfel o mai bună 

cunoaştere a sistemelor fizice.[4] 

 

Concluzii 

 Utilizând diferite softuri educaţionale, strategia didactică este cea care permite obţinerea 

finalităţii dorite.  

 Diferențierea instruirii impune ca materialele realizate de profesor pentru diferite lecții să fie 

adaptate grupului de elevi, nivelului abilităților elevilor. 

 În acest sens fișele de lucru realizate pentru laboratorul virtual trebuie să conţină  indicații și 

exemple concrete, oferind astfel și elevilor cu dificultăți de învățare sprijin pentru rezolvarea 

sarcinilor de lucru. 

 

Bibliografie: 
[1] Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca, 

2003. 

[2] Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 

[3] Cerghit, I,  Metode de învăţământ, , editura Polirom, Iaşi, 2006. 

[4] Adrian Adăscăliţei, curs „Instruire asistată de calculator”, 2002 - 2003. 
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GEOGEBRA AS AN AID TOOL FOR DISCOVERING MATHEMATICAL SOLUTIONS IN 

TEACHING ABD LEARNING MATHEMATICS IN VIETNAMESE SCHOOLS – In general, deductive 

reasoning phase emerges in a formal mathematical solution. For this reason, sometimes we do not know why 

and how mathematical solutions are discovered and created in mathematical literature. In this article, we want 

to discuss a way of using Geogebra as an aid tool for Vietnamese mathematics teachers to instruct their 

students to discover and find solutions to mathematical problems. Le Tuan Anh – Vietnam 

 

THE USE OF GEOGEBRA IN DISCRETE MATHEMATICS – In this paper we explain how to make use 

of the commands that are available in GeoGebra to deal with some realistic problems related to the field of 

Discrete Mathematics. We also expose how to define new tools that make possible the study of theoretical 

results in Graph theory.       Raúl M. Falcón & Ricardo Ríos – Spain 

 

EXPLORING MEDIAN TRIANGLE USING GEOGEBRA – In this paper, we will explore and visualize 

geometry of medial triangle. We will explore how geometry of a medial triangle is connected with the original 

triangle.    Sanjay Gulati – India 

 

WITH SET SQUARES – In every isosceles triangle, the sum of the distances from any moving point E that 

lies on the base BC, to the congruent sides AC and AB, is a constant value. The difficulty of proving this 

property is its construction, due to the fact that is impossible to move the point E once is drawn on paper. Is 

that for, we will use GeoGebra, a dynamic geometry software, that allow us to move the point E, and then 

verify compliance with this property for any isosceles triangle and any position of the point E on the triangle 

base.    Sandra Pană & Emilio Seoane – Spain 

 

DRAWING CURVES WITH THE DYNAMIC SYSTEM GEOGEBRA – In this paper, we discuss some 

applications related to a systematic standard method in Algebraic Geometry. In fact, we bring a comparative 

discussion between old preoccupations related to describe a shape of a algebraic curve. Indeed, we find some 

authors that indicate and provide several static figures en virtue to guide the visual understanding. Actually, we 

can explore the potentialities of the Dynamic System Geogebra – DSG and compare, from a qualitative view, 

the constructions provided by this software.    Francisco Regis Vieira Alves – Brazil 

 

GEOGEBRA IN ROMANIAN: THE CHALLENGES OF LOCALISING AN EDUCATIONAL 

SOFTWARE INTO A SPECIFIC SOCIO-CULTURAL CONTEXT – This paper focuses on the aspects 

related to the localization of the GeoGebra dynamic mathematics educational software into Romanian. The 

work was done during an internship at the Faculty of Education of the University of Brasília, along with the 

Ábaco research group. The need to localize it originated from an analysis made of the situation of the 

GeoGebra software in the Romanian context. Even though there have been some previous attempts to localize 

the software, none of them were finalized, which poses limitations to the usage of this powerful mathematical 

tool in Romania. This research work was produced in the context of the European Master in Media Engineering 

for Education (EUROMIME). Valentin Oros & Gilberto Lacerda Santos & Jorge Cássio Costa Nóbriga – 

Portugal – Brazil 
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ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 
 

Virginica BARABAŞ 
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, Mangalia, ROMÂNIA 

virginiabarabas@yahoo.com 

 
REZUMAT: În ştiinţă, metoda este definită ca o „cale de cunoaştere” care produce informaţii, strategii, 
principii, legi, paradigme. Alegerea metodelor pentru predarea/învăţarea/evaluarea unei lecţii sau alteia 

depinde de obiectivele operaţionale ale lecţiei, conţinutul acesteia, nivelul de pregătire al elevilor, 

asigurarea materială şi timpul de care dispune profesorul.  
 

Motto: “Adesea în calea celor care vor să înveţe stă autoritatea celor care predau”.  

           ( CICERO ) 

 
Conceptul pedagogic de metodă didactică defineşte o acţiune cu funcţie (auto) reglatorie proiectată 

conform „unui program care anticipează o suită de operaţii care trebuie îndeplinite în vederea atingerii unui 

rezultat determinat”. (De Landsheere, Gilbert) 

 

În ştiinţă, metoda este definită ca o „cale de cunoaştere” care produce informaţii, strategii, principii, 

legi, paradigme, iar în pedagogie, metoda devine o „cale” necesară pentru dobândirea cunoştinţelor şi 

capacităţilor proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ prin valorificarea principiilor specifice 

de proiectare şi de realizare a activităţii didactice, în termeni de comunicare – cunoaştere – creativitate.  

 

Metodele educaţionale raportate la istoricul lor în procesul didactic, sunt metode tradiţionale şi 

metode moderne. Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsă relaţie şi cu personalitatea profesorului şi 

gradul de pregătire, predispoziţie şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează. Când se alege o 

metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului instructiv, de particularităţile de vârstă şi 

de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de 

experienţa şi competenţa cadrului didactic. 

 

Metodele tradiţionale, bine cunoscute, sunt folosite aproape în exclusivitate, deşi rezultatele 

demonstrează că, pentru activitatea formativă, nu sunt nici suficiente, nici total eficiente. De altfel, nu se poate 

face o delimitare fermă între metodele tradiţionale şi cele moderne; mai degrabă se poate spune că, în funcţie 

de abordările profesorului, bariera dintre ele se atenuează sau poate chiar să dispară. Metodele tradiţionale, 

centrate pe profesor ca sursă de informaţii, oferă o comunicare unidirecţională, transmitere de cunoştinţe, 

evaluare sub forma reproducerii, presupun pasivitatea elevului şi autoritatea profesorului. Exemple: metodele 

expozitive (prelegerea, explicaţia, instructajul etc.), conversaţia, dramatizarea etc. 

 

Metodele moderne, de participare activă, au meritul de a genera contexte în care se manifestă 

diferenţele. Aplicarea lor duce la provocări ale elevilor de a-şi reorganiza experienţele, ca urmare a participării 

active la lucrul de grup. Ele sunt centrate pe elev şi activitate, implică o comunicare multidirecţională, pun 

accent pe dezvoltarea gândirii, pe formarea de aptitudini şi deprinderi, evaluarea este formativă, încurajează 

parteneriatul profesor-elev. Exemple: dezbaterea, problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, brainstorming-

ul, învăţarea prin cooperare (mozaicul, activitatea în perechi etc.), conversaţia euristică etc.  

 

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile şi era de aşteptat ca la un moment 

dat acest progres să influenţeze şi procesul de predare - învăţare. Astfel elevii sunt nevoiţi să înveţe să 

gestioneze un număr impresionant de informaţii, să le analizeze, să ia decizii să-şi dezvolte cunoştinţele pentru 

a face faţă provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce priveşte personalul didactic, sunt necesare eforturi de 

formare profesională. 

  

Totalitatea instrumentelor care aparţin tehnologiei informaţiilor şi comunicării sunt 

binecunoscute sub denumirea de TIC. Din această categorie fac parte: calculatorul, internetul, poşta 

electronică, imprimanta, scannerul, videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realităţi pe care elevii le 

experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este pus în situaţia de a opta între continuarea 

demersului său educaţional în mod conservator, folosind metodele tradiţionale, ignorând tendinţele de 
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schimbare sau acceptarea provocării şi implementarea în acelaşi timp a noilor tehnologii în activitatea sa 

didactică.  

În cadrul orelor, instrumentele TIC facilitează procesul de predare-învăţare şi uneori chiar şi evaluare 

(chiar dacă ne gândim la planificările anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare, la simplele teste, realizate cu 

ajutorul calculatorului, la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materialele pe care le folosim 

în cadrul orelor de curs) ne oferă posibilitatea de a căuta, ne învaţă a colecta şi procesa în mod corect 

informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică şi sistematică. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi 

instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, 

căuta şi folosi servicii bazate pe internet.  

Folosirea mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii şi în acelaşi timp dezvoltă 

o atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. În activitatea de dascăl, cu ajutorul unui calculator 

se pot elabora şi redacta pe calculator planuri de lectii, schiţe, desene, scheme, fişe de lucru individuale sau de 

grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub forma de fişiere, pot fi periodic actualizate. De asemenea se pot 

utiliza lecţii în AEL, facilităţi multimedia pentru a susţine auditiv şi vizual teoria, se pot accesa informaţii de pe 

CD-uri, DVD-uri etc.  

În anumite situaţii, la oră cât şi în derularea unor proiecte/activităţi extraşcolare, se poate favoriza 

utilizarea mesajelor instante, similare comunicării prin chat room prin care, elevii pot să comunice unii cu 

ceilalţi şi în afara clasei; primesc reacţii cu privire la produsele la care lucrează; exersează comunicarea 

utilizând limbajul scris; se implică în discuţii interactive, la distanţă; lucrează împreună la un proiect, în timp 

real, în grupuri sau perechi; schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse.  

În ultima perioadă, metodologia didactică a înregistrat evoluţii spectaculoase aliniindu–se la situaţiile şi 

exigenţele noi, complexe ale învăţământului contemporan. Se doreşte trecerea de la didactica „tradiţională” în 

care predarea a funcţionat ca scop în sine, fiind centrată pe „transmiterea”, „expunerea”, „comunicarea” 

cunoştinţelor, la învăţământul modern care caută să păstreze un echilibru între munca individuală şi lucrul în 

grup, să îmbine învăţarea individuală cu învăţarea interdependentă, prin cooperare sau colaborare, să asocieze 

exerciţiul individual exerciţiului interacţiunii cu ceilalţi. 

Pentru evaluarea activităţii elevilor se pot folosi metode alternative - observaţia directă, investigaţia, 

proiectul, eseul tematic, care oferă elevului posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie într-o varietate de contexte 

şi situaţii; oferă profesorului o imagine la zi asupra performanţelor elevilor; exersează abilităţile practic-

aplicative ale elevilor.  

În evaluarea continuă metodele tradiţionale nu reprezintă ceva perimat. Ele rămân metodele de 

evaluare cel mai des utilizate, dacă asigură calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi echilibrul între probele 

orale, scrise şi practice. Printre metodele tradiţionale de evaluare se numără: verificarea scrisă (cu subiect 

unic/cu subiecte diferenţiate), probele orale, probele practice (experienţe de laborator, lucrări experimentale, 

de atelier, schiţe, desene, grafice). 

Publicaţiile electronice – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine informative, ziare), site-uri sau 

bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă un exemplu de integrare creativă a 

tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 

 

Alegerea metodelor pentru predarea/învăţarea/evaluarea unei lecţii sau alteia depinde de obiectivele 

operaţionale ale lecţiei, conţinutul acesteia, nivelul de pregătire al elevilor, asigurarea materială şi timpul de 

care dispune profesorul. Valoarea unei metode se poate constata numai aplicând-o. O metodă bună este aceea 

care corespunde pe deplin condiţiilor concrete ale unei anumite părţi a lecţiei şi care asigură îndeplinirea 

obiectivelor operaţionale ale acesteia la nivelul cel mai înalt.  

Aşadar, ca profesori trebuie să îmbinăm informativul şi formativul în devenirea ca personalitate a 

elevului. Să transmitem cunoştinţe, dar să creăm şi atitudini – sau, cum frumos spune Constantin Noica, “stări 

de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul tău o anumită trăire, un anumit sentiment, 

pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din gând, dar şi sentimentul din “sentiment”). 
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MATEMATICA – ŞTIINŢĂ ŞI LIMBĂ UNIVERSALĂ 

 
Valenţe formative ale matematicii în dezvoltarea  

potenţialului creativ al elevilor 

 

Loredana Oana ISTRATE 
Lic. De Arte “H. Darclee”, Brăila, ROMÂNIA 

 
{n ultimele decenii, sursele care furnizeaz` mesaje pentru cultura general` ]i de specialitate s-au 

multiplicat, ele modific@nd ]i amplific@nd cu rapiditate informa\ional`. Prin ritmul ]i cantitatea informa\ii, prin 
transform`rile structurale ]i metodologice, prin aplica\ii spectaculoase ]i eficiente, dezvoltarea ]tiin\ei ]i rela\iilor 
interumane contemporane [mbog`\e]te sfera ]i con\inutul educa\iei cu noi domenii. 

Caracterul creator al activit`\ii [n orice domeniu, nevoia omului de a se adapta continuu la situa\ii, la 
procese ]i probleme de munc` mereu noi, impun ca ]coala, odat` cu func\ia ei informativ`, s` dezvolte ]i 
aptitudinile intelectuale ale elevilor. O contribu\ie esen\ial` la realizarea acestei sarcini o d` studiul matematicii 
[n maniera modern`. 

{nv`\area matematicii trebuie conceput` ca o structur` a proceselor esen\iale de [nsu]ire a cuno]tin\elor, 
de prelucrare ]i utilizare a lor astfel [nc@t s` permit` rezolvarea, [n continuare, de sarcini noi. Se impune 
renun\area la stocarea unor cuno]tin\e insuficient selectate, prelucrate, accentul trec@nd pe elaborarea tehnicilor 
intelectuale ale [nv`\`rii. 

Rezultatele deosebite, chiar cele mai bune [n [nsu]irea cuno]tin\elor de matematic`, se pot ob\ine [ntr-
un cadru problematic, [ntr-o atmosfer` menit` s` dezvolte g@ndirea, spiritul critic, s` sus\in` interesul ]i 
curiozitatea. A-i pune elevului probleme de g@ndire, dar, mai ales, a-l preg`ti s`-]i pun` singur [ntreb`ri, este 
mult mai important dec@t a-l conduce spre rezolvarea lor prin modalit`\i stereotipe. 

Pornind de la [nsu]irea no\iunii de num`r ]i sf@r]ind cu rezolvarea unor probleme ce vizeaz` atingerea 
unor performan\e, disciplina “matematic`” presupune un mod deosebit de g@ndire ]i, ca urmare, [n [nv`\area 
matematicii nu este nimic mai important dec@t de a oferi de c@t mai timpuriu posibilitatea ca to\i elevii s`-]i 
[nsu]easc` acest mod de g@ndire. 

Stadiul superior de g@ndire, spre care trebuie s` tind` [nv`\`m@ntul matematic, este formarea g@ndirii 
creatoare, g@ndire ce se manifest` printr-o activitate intelectual` deosebit`, at@t de necesar` omului contemporan. 

Pornind de la adev`rul exprimat, c` matematica trebuie s`-l [nve\e pe elev “s` ]tie s` foloseasc` 
informa\iile”, nu putem concepe predarea matematicii ca obiect care impune [nmagazinarea unui cuantum de 
cuno]tin\e neproductive. Este necesar ca elevul s` [nve\e [n\eleg@nd ]i s` [n\eleag` [nv`\@nd. Aceasta necesit` 
deci un maxim de [n\elegere, dar ]i acumul`ri care s` permit` copilului s` [nainteze [n descoperirea ]i st`p@nirea 
realit`\ii. 

O adev`rat` matematic` const` [n a promova o munc` intelectual` permanent` care s` sprijine [n 
fiecare treapt` a evolu\iei, pe o schel` din ce [n ce mai solid`, care o reprezint` cuno]tin\ele ]i automatismul. 
Privit` astfel, [nv`\area matematicii nu este un scop [n sine, ci va deveni o pasionant` cale prin care elevul va 
redescoperi adev`ruri fundamentale ]i []i va [nsu]i multiple metode pentru a solu\iona probleme de via\`, 
probleme ale ]tiin\ei. Matematica se [nva\` deci g@ndind, imagin@nd, cre@nd situa\ii problematice ]i probleme [n 
ideea c` astfel, g@ndirea se formeaz` pe sine, se dezvolt` [n activitatea de cultivare a curiozit`\ii ]tiin\ifice, a 
fr`m@nt`rii ]i preocup`rii pentru descifrarea necunoscutului. 

Afirma\ia conform c`reia to\i elevii pot ob\ine rezultate bune sau m`car satisf`c`toare [n [nsu]irea 
matemamaticii, unamim acceptat` ca adev`rat` de c`tre psihologi, pedagogi ]i matematicieni, impune fiec`rui 
cadru didactic o aptitudine optimist` [n preocuparea de educare a creativit`\ii matematice. 

Acest proces trebuie luat ca un sistem deschis, continuu, perfectibil ale c`rui componente sunt 
asemenea treptelor unei sc`ri. O parte din elevi [nregistreaz`  progrese parcurg@nd treapt` cu treapt`, [n timp ce 
al\ii, cu o g@ndire mai rapid`, parcurg@nd dou` sau trei trepte simultan. 

Posibilit`\ile de a-i pune pe elevi [n situa\ia de a desf`]ura o activitate creatoare la matematic` sunt 
multiple. Efortul de a g`si drumul cel mai bun pentru a conduce copilul spre cunoa]terea matematicii, a realit`\ii 
prezint` o importan\` actual` pentru procesul ]i cadrul didactic preocupat, antrenat [n educarea omului viitorului. 

Activitatea g@ndirii se manifest` cel mai pregnant [n rezolvarea de probleme, activitate de profunzime, 
cu caracter de analiz` ]i sintez` superioar`. Ea [mbin` eforturile mintale de [n\elegerea celor [nv`\ate ]i aplicare 
a algoritmilor cu structurile conduitei creative, inventive, toate acestea pe suportul st`p@nirii unui repertoriu de 
cuno]tin\e matematice solide (no\iuni, defini\ii, reguli). 
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Prin defini\ie “problem`” [nseamn` ceea ce \i se arunc` [n fa\` ca barier`, obstacol, provocare. Deci 
orice de problem` este [n esen\` o incitare la efortul de investiga\ie, descoperire, originalitate. {nainte de problem` 
se instituie situa\ia problematic`. Rezolvarea acestei situa\ii  problematice necesit` o aplicare creatoare a 
cuno]tin\elor ]i metodelor de care dispune ]colarul [n momentul respectiv. 

Deoarece rezplvarea problemelor pune la [ncercare [n cel mai [nalt gradcapacit`\ile intelectuale ale 
elevilor, le solicit` acestora toate disponibilit`\ile psihice, [n special inteligen\a, consider imperios necesar` 
preocuparea deosebit` [n aceast` direc\ie [n cadrul activit`\ii didactice. 

{n activitatea ]colar`, elevul [nt@lne]te at@t situa\ii identice  [n a c`ror rezolvare aplic` metode ]i 
procedee standardizate de tip algoritmice, dar ]i probleme noi pentru care nu g`se]te solu\ii [n experien\a 
dob@ndit`. 

C@nd situa\ia o poate rezolva pe baza cuno]tin\elor sau deprinderilor anterior formate, deci a unor 
solu\ii existente [n experien\a c@]tigat`, activitatea matematic` se [nscrie [n zona unor rezolv`ri stereotipe. De 
aceea am realizat mai jos un test de personalitate pentru elevii inteligen\i. 

Coloreaz` cu verde spa\iile [n care crezi c` te reg`se]ti. Unde nu te reg`se]ti, coloreaz` cu ro]u spa\iile 
libere. Aten\ie fii sincer! 

 
1. Imagina\ie 
2. Lucrul [n echip` 
3. Estim`ri 
4. Aproxim`ri 
5. Curiozit`\i matematice 
6. Jocuri matematice 
7. Compunere de probleme 
8. Punerea unei probleme sub form` de exerci\iu 
9. Compunerea de jocuri matematice 
10. Rezolv`ri de teste creative 
 

Fiecare spa\iu verde reprezint` c@te un punct. Dac` ai realizat 10 puncte, [nseamn` c` te caracterizeaz` 
un puternic poten\ial creativ. Dac` ai ob\inut [ntre 7 ]i 10 puncte [nseamn` c`, prin munc` sus\inut`, vei reu]i s` 
ob\ii performan\e matematice. Dac` ai ob\inut [ntre 5 ]i 7 puncte ai foarte mult de lucrat pentru a ob\ine rezultate 
promi\`toare. Sub 5 puncte, trebuie s`-\i schimbi modul de abordare a “problemei” pe care o ai la matematic`. 
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Valențele interdisciplinare ale proiectului tematic de grup 

Mircioi Mariana & Pătrașcu Iuliana 
Prof. înv. primar, Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”,  Brăila, ROMÂNIA 

 

 
 Metoda proiectului tematic stimulează elevii să cerceteze, să coopereze, descoperind astfel singuri 

răspunsurile la întrebările date sau la cele care îi preocupă. Fiind atrași în primul rând de natură, elevii au fost 

puși în situația de a cerceta toate elementele componente ale mediului înconjurător, în diferite modalități (cărți, 

enciclopedii, internet, investigații în natură) și de a prezenta rezultatele obținute în fața celorlalți colegi. În 

acest sens, proiectul propune o abordare integrată a învățării și în același timp este o activitate centrată pe elev, 

dându-i acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personală cunoştinţele specifice disciplinelor studiate. 

 

Finland's education system in trouble 

Prof. Dr. Phil. Dipl. Eng. Karl Hayo Siemsen 

Dr. Hayo Siemsen  
University of Allied Science "Hochschule Emden-Leer, FINLANDA 

 

 
"The old science of education is like an old-fashioned carriage: it squeaks but it can still serve a turn […] 

[Modern educational science] looks like a precision-made machine, but the parts do not hold together and it has 

one defect: it does not work."     

Alfred Binet  

 

Recently, the formerly excellent Finnish education system shows the strongest decline from all OECD 

countries in the student performance. This paper discuss the background of this development and provide 

suggestions, how to improve the Finnish education system.  

The general question to be asked is what does one take as the ‘‘goal’’ of education: to make everybody an 

‘‘ideal’’ logics, or to lay the ground for a general method of thinking? 

Is “Logic” a mean or an end of education? Is it a final (teleological) goal or only a local goal? 

Different theoreticians have different answers to this question, but the finish philosopher Kaila’s approach - 

‘natural philosophy’ has a clear (Machian) evolutionary emphasis on avoiding logic as a general or total 

teleology.  

The solution to the question of the relation of physics to psychology was left ambiguous. Different successors 

of Kaila pursuing their own interpretation depending on their research area - physics, psychology, education 

science etc. Kaila’s idea of monism centrally drove Kaila’s fruitful research. But Kaila’s erkenntnis-theory was 

taken little into account?  

Nowadays, both aspects of Kaila’s world view are neglected in current Finnish research. According to his 

perspective, a Machian world view would be necessary for developing the currently successful ideas further as 

well as enhancing their understanding.  

Currently, it seems there are conflicting epistemological views even among the physics departments in Finland: 

one that does include the Nevanlinna-Kaila synthesis and one that implicitly doesn’t. 

Both views draw different conclusions from the experiences as they focus partly on different facts. 

This discussion can be regarded as a question which needs to be worked upon. 

One has to ask this question to discussion partners and observe very precisely the educational methodology 

used by the finish teachers. Otherwise, nothing special can be observed in Finnish teaching. The Finns 

themselves are not consciously aware of this problem.  

There is a growing tendency of specialization. Kaila’s tradition seems more and more lost with younger 

generation.  

This could lead to the danger that the Finnish education slowly erode as it is adapting to international mediocre 

standards (i.e. in the sense of PISA study). 
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The decline of PISA results for Finland is not surprising. While the Finns left untouched the formal strategy to 

help the laggards they lost the contact to their own culture and replaced it with international (mainly USA) 

empirically valueless ideas.  

That is a dramatic change. So they will reach the US low level target with impressive speed in the next years. 

On average  3 % of finish ‘old-way’ educated teachers retire per year. 

This produced the decline and will further produce the decline, as a Finnish teacher with the perceptional 

approach agreed.  

Young teachers are not educated in the way of Kaarle and Riitta Kurki-Suonio, the last Finnish contact to Mach 

and Kaila.  

As in 2006, the Finnish curve for 2012 shows the low number of laggards, but the curve is elevated within low 

levels and reduced in high levels. The slightly more than 10 % difference area in worse directions between 

FIN2006 and FIN2012 show the more than 10% decline.  

Care in 2012 is directed on the laggards as in 2006, but the effect of care in 2012 is obviously reduced. Thus 

the formal parameter “care for the laggards” is no more regarded as essential. 

Only that it is something fundamental, unique and specific to Finnish educational culture. It was an asset of 

Finish school, but it is almost lost.  

In order to reverse the current quality decreasing tendency the Kayla tradition must be carefully restored and 

brought accepted to the majority. 
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PROFESORI ȘI ELEVI ÎN ERA DIGITALĂ 
…………………………………..free line..…………….…………………… 

Iulian UNTARU 
Colegiul National "I. C. Bratianu", Pitesti , ROMÂNIA 

iulian.untaru59@gmail.com 

…………………………………..free line..…………….…………………… 
Rezumat: The projects www.jeparlefrancais.com and francaisplusdeutsch.webs.com  allow the 
development of language and communication skills in French and German languages by taking part in 

discussion forums, various multimedia activities, online testing and through material posted by students and 

teachers. Students will be encouraged to freely engage in conversations in an online French/German chat 
and take surveys, without the fear of admonishment if wrong; they will also have their own projects 

uploaded on the site. 

Goals 

-favouring the French/German languages in our high-school/our country 

- involving the students and the teachers in the development of the communication process  

-diversifying of the learning modules 
-encouraging innovative teachers 

-favouring the communication process (discussion forums, making worksheets, online testing, taking 

surveys, chatting etc.) 
Keywords: Brătianu, elevi, profesori, Untaru, Pitești 

…………………………………..free line..…………….…………………… 
1. Preliminaria: Nimeni nu-și mai poate imagina existența sa cotidiană fără televizor, laptop, tabletă, telefon 

mobil, smartphone sau i-phone. Calculatorul a adus cu el o democratizare fără limite, copiii și adulții având azi 

acces egal la informație, deși primii nu au maturitatea și responsabilitatea celor din urma. Avantajele acestei 

minuni a geniului uman nu pot fi întrecute decât de pericolele pe care le ascunde (dependența de calculator, 

site-urile porno sau ale pedofililor, agresivitatea, izolarea, dezumanizarea progresivă, probleme de ordin 

medical, lipsa comunicării verbale, comunicarea prin intermediul programelor de chat, în scris, cu un limbaj 

total nepotrivit vârstei lor, fără respectarea regulilor de ortografie, fără  diacritice, cu multe prescurtări). Din 

păcate, ei nu mai interacționează cu alți copii și adulți, nu mai experimentează lucrurile ei înșiși, ci prin 

intermediul unui laptop sau al unei tablete.  

DAR folosirea cu cap a acestei minuni, evitarea capcanelor sale pot duce la succes. Profesorii și școala trebuie 

să joace în acest sens un rol de maximă importanță. Folosit nociv, calculatorul poate deveni un dușman al 

utilizato-rului său. E cunoscut cazul unui fanatic din Japonia care a stat în fața calculatorului până a murit... 

Trecînd de la teorie la practică, va propunem doua exemple de bună practică în folosirea calculatorului:  

www.jeparlefrancais.com  și francaisplusdeutsch.webs.com 

Proiectele  permit dezvoltarea competenței lingvistice, a competenței comunicative în limba franceză/germană 

prin participare la forumuri de discuții, prin variate activități multimedia, prin teste online, prin materiale 

postate de elevi și de profesori. Elevii vor fi încurajați să participe liber la chat, la sondaje, fără teama de a fi 

admonestați dacă greșesc (intoleranța față de erori și gramaticalizarea excesivă fiind două dintre hibele 

sistemului nostru), vor vedea propriile lor proiecte pe site. Site-urile vor fi  deschise tuturor elevilor și 

profesorilor din România și din afara țării care doresc să participe și să contribuie la dezvoltarea sa.  

 

2. www.jeparlefrancais.com 

Spațiile create până acum: 

Cours de français (numeroase resurse)  

Bac roumain. Oral 2  

Test online (pentru stabilirea nivelului de competență al elevilor) 

Ajutor privind utilizarea platformei 

Forum de discuții tema (Amintiri din liceu) 

Prezentări ale elevilor (biografii ale elevilor participanți la proiectul cinematografic “Ma ville vue par…”, sub 

coordonarea Centrului Pompidou, Paris) 

Club cinéma (Filmele elevilor noștri, laureate la diverse festivaluri de film) 

Cours optionnels – Prof. Iulian Untaru 

Projets de classe – Prof. Iulian Untaru 

Alte materiale 

Flux informativ 

http://www.jeparlefrancais.com/
http://www.jeparlefrancais.com/
http://www.jeparlefrancais.com/
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În viitorul apropiat vor exista activități productive, realizate de elevi și de profesori, aceasta contribuind la o 

interactivitate deosebită, la o motivare specială, elevii devenind actori ai par-cursului de formare.  

 

3. francaisplusdeutsch.webs.com 

     Fruct al pasiunii mele pentru cele doua limbi și fondat pe o activitate didactică de circa 30 de ani, site-ul 

propune actualmente următoarele resurse create de mine de-a lungul vremii: 

 

Limba germană 

1. Die Modi im rumänischen Nebensatz 

2. Der lernerzentrierte Unterricht 

3. Untrennbar/Trennbar im Bereich des Verbs. Vier Beispiele 

4. Als + Präsens 

5. Interferezfehler im Bereich Rumänisch – Deutsch 

6. Die Nebensatzfähigkeit der deutschen und der rumänischen Modi 

7. Wie übersetze ich das rumänische gerunziu? 

8. Zur Genuszuweisung im Deutschen und im Rumänischen 

9. Despre reforma ortografică a limbii germane 

10. Anekdote zum Steigen der Arbeitsmoral 

11. UNTRENNBAR / TRENNBAR IM BEREICH DES VERBS. Vier BEISPIELE : VER- / AN- / AUF – und 

DURCH - 

 

Limba franceză 

1. Le langage texto ou parlez-vous le SMS ? 

2. LES PLEONASMES DU FRANÇAIS 

3. INTERNETUL, CALCULATORUL ŞI―PIDGINIZAREA‖ LIMBILOR 

4. LES MOTS DU FRANÇAIS PARLE (suite) 

5. Rapport Arion 1999 

6. Le français familier, un «autre» français 

7. Le temps des discours est passé 

8. Projet : Notre livre de conversation 

9. La comparaison 

10. L‘homonymie 

11. Savoir présenter et argumenter 

12. Projet: Le village au cinéma 

13. Projet: La dictature 

 
Dicționare, glosare de informatică 

DICȚIONARE 

Dicționar informatic român - francez 

Dicționar informatic francez - român 

Dicționar informatic român - german 

Dicționar informatic german - român 

 

 

 

 

 

 

GLOSARE 

Glosar francez-englez-român 

Glosar român-francez-englez 

Glosar englez-român-francez 

Glosar german-englez-român 

Glosar român-german-englez 

Glosar englez-german-român 

Diverse proiecte realizate cu elevii 

Spaţiu elevi 

Colecţie de site-uri 

 
 

Iată - în cele ce urmează - descrierea detaliată a proiectelor noastre. 

 

Obiective 
- privilegierea limbii franceze în liceul nostru/țara noastră (limitarea agresiunii limbii engleze) 

- sensibilizarea elevilor/profesorilor de FLE pentru dezvoltarea demersului comunicativ  

- diversificarea modulelor de învățare 

- încurajarea profesorilor inovatori care – la noi- sunt  menținuți încă într-o zonă periferică 
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- transformarea învățământului românesc caracterizat prin metodologii tradiționale, centrat pe gramatică, pe 

dezvoltarea strictă a competențelor cogniti-ve; privilegierea demersului comunicativ (forum de discuții, realizarea de 

fișe de lucru, teste online, participare la sondaje, chat etc.) 

- caracterul vizibil și  durabil al proiectelor, perenizarea lui prin site-ul internet  

- valorizarea liceului nostru 

- mutualizarea resurselor, schimbul de experiență, participarea elevilor la îmbogățirea resurselor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

Aspecte inovatoare integrate în proiecte 

- construirea unui proiect colectiv (profesorii/elevii pilotează împreună construcția site-ului, cooperează, negociază) 

- motivarea elevilor prin explorarea unor noi parcursuri de învățare  

- încurajarea producției orale prin înregistrări depuse pe platformă 

- privilegierea noilor tehnologii ale informației în cadrul orelor, civilizația secolului al XXI-lea fiind una digitală 

- atragerea în proiecte a tuturor colegilor, mai ales a acelora care se declară reticenți față de implementarea 

calculatorului/internetului 

- implicarea în proiecte a directorului/a părinților 

- caracterul deschis al proiectelor, interactivitatea permanentă, caracterul de resursă partajabilă 

 

Public țintă 

Proiectele se adresează elevilor/profesorilor/parinților elevilor din  liceul nostru, din județ, din țară. Grație internetului, 

el este accesibil «satului pla-netar». 

 

Finalități și produse 

Proiectele sunt orientate către stimularea, diseminarea resurselor autentice pertinente pentru învățarea limbii 

franceze/limbii germane și către valorifi-carea avantajelor mediului digital: 

- capacitate enormă de stocare, non fatigabilitatea sa  

- feed-back rapid despre performanțele elevilor, scor afișat imediat 

- corecția imediată și corectarea neutră, fără conotație afectivă 

- fascinația exercitată de calculator, de internet 

- individualizarea lucrului, diversificarea/personalizarea activităților 

- competiția elev-calculator, relații noi între elevi, colaborare; relații noi între profesori 

 

Evaluare 

Aceasta se va face permanent prin: 

A) - evaluarea calității proiectului prin chestionare distribuite elevilor/profesorilor 

B) – sondarea gradului de satisfacție a utilizatorilor prin chestionare online (spațiu chat/forum de discuții pentru 

a conferi feedback proiectelor, pentru a evalua reușita lor și impactul asupra publicului)  

C) - consultarea statisticilor administratorului site-ului privind traficul 

D) – o apreciere a profesorului privind implicarea elevilor în dezvolta-rea proiectului, privind responsabilizarea, 

cooperarea si autonomi-zarea acestora  

          E)   – BILANȚ centrat pe: 

1) efectele pozitive asupra elevilor/profesorilor  

2) efectele pozitive asupra liceului  
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3) comunicarea proiectului   

4) perspective 

 

 

ABSTRACTS 

 

 
WITH SET SQUARES – In every isosceles triangle, the sum of the distances from any moving point E that lies on 

the base BC, to the congruent sides AC and AB, is a constant value. The difficulty of proving this property is its 

construction, due to the fact that is impossible to move the point E once is drawn on paper. Is that for, we will use 

GeoGebra, a dynamic geometry software, that allow us to move the point E, and then verify compliance with this 

property for any isosceles triangle and any position of the point E on the triangle base.    Sandra Pană & Emilio 

Seoane – Spain 

 

DRAWING CURVES WITH THE DYNAMIC SYSTEM GEOGEBRA – In this paper, we discuss some 

applications related to a systematic standard method in Algebraic Geometry. In fact, we bring a comparative discussion 

between old preoccupations related to describe a shape of a algebraic curve. Indeed, we find some authors that indicate 

and provide several static figures en virtue to guide the visual understanding. Actually, we can explore the 

potentialities of the Dynamic System Geogebra – DSG and compare, from a qualitative view, the constructions 

provided by this software.    Francisco Regis Vieira Alves – Brazil 

 

GEOGEBRA IN ROMANIAN: THE CHALLENGES OF LOCALISING AN EDUCATIONAL SOFTWARE 

INTO A SPECIFIC SOCIO-CULTURAL CONTEXT – This paper focuses on the aspects related to the localization 

of the GeoGebra dynamic mathematics educational software into Romanian. The work was done during an internship 

at the Faculty of Education of the University of Brasília, along with the Ábaco research group. The need to localize it 

originated from an analysis made of the situation of the GeoGebra software in the Romanian context. Even though 

there have been some previous attempts to localize the software, none of them were finalized, which poses limitations 

to the usage of this powerful mathematical tool in Romania. This research work was produced in the context of the 

European Master in Media Engineering for Education (EUROMIME). Valentin Oros & Gilberto Lacerda Santos & 

Jorge Cássio Costa Nóbriga – Portugal – Brazil 

 

HOW TO TEACH COMPLEX NUMBERS APPLYING THE GEOGEBRA SOFTWARE – The paper deals with 

the application and possibilities of the GeoGebra software for teaching complex numbers and it demonstrates its 

efficacy in the high school and college programs. For the software Armenian localization was added. It offers, using 

the resources of the GeoGebra software when teaching this theme, to include the main theorem of algebra and some of 

its corollaries into the teaching process and, besides the traditional examples and homework, offers to create some 

interactive models and tools, which can essentially improve the students’ motivation for perceiving and learning the 

theme.  G. V. Aghekyan – Armenia 

 

CORRELATING 3D EXPERIMENTS WITH DYNAMIC FIGURES ANALYSIS  – Integrating geometry, 

algebra and calculus in computer-mediated activities by means of a free software such as GeoGebra is a challenge for 

all participants involved, and requires a reciprocal conceptual exploratory alternative for the teaching and learning of 

mathematics at pre-university level. This approach allows for the development of meta-mathematical competences in 

technical fields at introductory levels in sciences and enhances “projecting competences”. Liliana Saidon  &  Jorge 

O. Morel   & Julio Bertúa  & Graciela Negro – Argentina 

 

 

 

 

 



65 

 

 
EEVVAALLUUAARREEAA  LLAA  MMAATTEEMMAATTIICCĂĂ  

CCUU  AAJJUUTTOORRUULL  SSOOFFTTUURRIILLOORR  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLEE  
 

Geta HOGAȘ 
Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galați, ROMÂNIA 

 manolegeta@yahoo.com 

 
Abstract: Evaluarea asistată de calculator  crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă şi 

presupune existenţa unor programe care  să testeze cunoştinţele elevilor şi să evalueze răspunsurile 

acestora. Modalitatea cea mai des întâlnită de susţinere a unui examen online este prin  intermediul testelor 
de tip chestionar. 

Keywords: Calculator, Evaluare, Test online, Wondershare Quiz-Creator 

 
Actualmente, în domeniul educaţiei, sunt utilizate tot mai frecvent metode inovative de evaluare 

asistate de calculator.  

Într-un sens extins, instruirea asistată de calculator şi e-learning se referă la folosirea tehnologiilor 

informatice şi de comunicaţii, precum şi a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice şi pentru 

îmbunătăţirea proceselor de predare, învăţare, asimilare a cunoştinţelor şi deprinderilor, de evaluare a elevilor.  

 Evaluarea asistată de calculator sau evaluarea online se referă la folosirea calculatoarelor pentru a 

livra, marca şi analiza teste, teme pentru acasă, proiectele sau examinările.  

Utilizarea testelor în variantă computerizată are o serie de avantaje faţă de testarea obişnuită: 

obiectivitate maximă, standardizare maximă, înregistrare automată a rezultatelor, flexibilitate tehnologică, 

evaluare sistematică pe teme cu depistarea temelor ce trebuie repetate, economie de resurse în cazul numărului 

mare de cursanţi. 

Evaluarea asistată de calculator  crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă şi presupune 

existenţa unor programe care să testeze cunoştinţele elevilor şi să evalueze răspunsurile acestora. 

Modalitatea cea mai des întâlnită de susţinere 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 răspuns dintre mai multe posibile (teste de tip single choice sau multiple 

choice). 

Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de 

obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. Dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil într-un sistem 

de evaluare digitală sau incluse într-un software educaţional, atunci ele pot presupune din partea profesorului 

un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor şi variantelor de răspuns. 

Un sistem de evaluare online poate permite ca testul să fie susţinut simultan de toţi elevii sau fiecare 

elev să-şi activeze examinarea după ce şi-a îndeplinit anumite teme prealabile obligatorii. Securizarea 

modulului de testare este foarte importantă pentru ca elevii să nu aibă acces în afara perioadei de examinare 

decât la testele pregătitoare puse la dispoziţie la fiecare disciplină. 

  Wondershare Quiz-Creator este o aplicație care permite creare cu uşurinţă a chestionarelor interactive 

bazate pe Flash pentru instruirea şi evaluarea asistată de calculator. Această aplicaţie este concepută special 

pentru profesori, cercetători şi evaluatori. Aplicaţia permite moduri uşoare şi eficiente pentru evaluarea 

cunoştințelor şi obținerea unor opinii valoroase. Aplicaţia permite publicarea chestionarelor flash rezultate pe 

web pentru a fi accesate online de oriunde iar rezultatele testelor pot fi trimise automat prin email la evaluator 

pentru centralizarea rezultatelor. Astfel persoanele evaluate nu trebuie neapărat să fie într-un anumit loc pentru 

a putea efectua testul.  

Dintre trăsăturile principale pe care le permite aplicația amintim posibilitatea de a individualiza cu 

animaţie fiecare tip de întrebare, permite utilizarea de până la zece tipuri diferite de întrebări cu animaţie pentru 

a face testul mai atractiv precum şi posibilitatea publicării întrebărilor online şi restricţionarea accesului la 

acestea, dacă se dorește. De asemenea sistemul permite adăugarea de punctaje individuale pe fiecare întrebare 

în parte precum şi punctaje individuale pe fiecare răspuns al întrebării dacă întrebarea permite mai multe 

răspunsuri posibile. La finalul chestionarului aplicaţia afişează automat un raport despre numărul întrebărilor la 

care s-a răspuns corect şi rezultatul chestionarului în cazul în care în chestionar sunt doar întrebări la care 

sistemul poate calcula direct scorul. Se poate configura în aplicaţie astfel încât fiecare utilizator care rezolvă 

testul să se identifice unic pentru a putea fi utilizat şi la evaluarea activităţilor obligatorii. De asemenea 

aplicaţia poate fi configurată să trimită automat un raport prin email producătorului testului ori de câte ori 

cineva rezolvă chestionarul respectiv astfel încât să se poată finaliza evaluarea.  
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Testele realizate pot fi configurate atât pentru instruirea utilizatorului cât şi pentru testarea acestuia. 

În faza de instruire se poate configura testul astfel încât utilizatorul să poată să încerce de mai multe ori să 

răspundă la aceeaşi întrebare chiar dacă răspunsurile se vor reamesteca de fiecare dată. După fiecare întrebare 

instructorul poate să ofere prin intermediul unor mesaje scrise anumite hint-uri pentru utilizator astfel încât 

acesta să poată înţelege contextul şi ideea prezentată în întrebare. Aceste mesaje pot fi scrise în funcţie de 

răspunsul utilizatorului, astfel că acestea pot fi particularizate în funcţie de ce a înţeles utilizatorul despre acea 

întrebare. În momentul afişării unei întrebări instructorul poate pune la dispoziţia utilizatorului verbal (prin 

sunet sau imagine) sau prin text scris un scurt eseu în care se explică teoria pentru întrebarea respectivă. În 

acest context, în faza de instruire, utilizatorul poate să vadă prima dată întrebarea si după aceea să citească 

documentația. Astfel instruirea este centrată pe fiecare subiect în parte şi fiecare utilizator poate să aprofundeze 

doar subiectele care nu le cunoaşte, la cele cunoscute răspunzând corect și putând să treacă repede mai departe.  

Aplicaţia permite şi crearea de teste pentru evaluarea utilizatorului în care pentru fiecare întrebare se 

lasă doar o singură dată posibilitatea de a răspunde, fără a avea mai multe încercări. Se poate configura astfel 

încât pentru fiecare întrebare să se permită o perioadă maximă de timp în care se poate răspunde, în care dacă 

expiră timpul se va trece automat la următoarea întrebare considerându-se că nu s-a răspuns corect la acea 

întrebare.  

Aceată aplicaţie poate fi folosită şi pentru evaluarea la matematică. 

 

Crearea unui chestionar  

Aplicația permite deschiderea şi crearea de noi chestionare. În ceea ce priveşte crearea de noi 

chestionare acestea pot fi create în întregime cu aplicația QuitzCreator precum şi prin importarea întrebărilor 

dintr-un fișier Excel. În timpul dezvoltării chestionarului aplicaţia afişează informații ajutătoare astfel încât 

utilizarea acesteia să fie cât mai simplă. 

La pornirea aplicaţiei va apare o fereastră de ghidare care permite alegerea modului de creare a 

testului. Sunt prezentate în partea de jos şi o serie de link-uri care permit vizualizarea de exemple şi template-

uri pentru dezvoltarea de chestionare, exemple care sunt disponibile online la firma producătoare. 

 

 
 
Tipuri de întrebări  

Aplicaţia permite utilizarea în cadrul testului a până la zece tipuri de întrebări diferite dintr-o 

categorie foarte largă permiţând utilizarea de întrebări cu răspuns de tip adevărat/fals, întrebări care pot fi cu un 

singur răspuns sau cu mai multe răspunsuri. De asemenea este permisă crearea de întrebări la care utilizatorul 

poate să răspundă cu un text propriu (eseu). Pot fi create întrebări în care utilizatorul trebuie să ordoneze 

răspunsurile. Întrebările sunt prezentate într-o interfaţă uşor de utilizat şi intuitivă făcând astfel rezolvarea 

testului atrăgătoare și interesantă. În continuare vom prezenta pe rând toate aceste tipuri de întrebări.  Pentru 

fiecare întrebare pot fi adăugate facilităţi de sunet, imagine precum şi editare de ecuaţii, facilităţi  care vor fi 

discutate în secțiunea Facilităţi la crearea întrebărilor. Majoritatea tipurilor de întrebări permit specificarea 

răspunsului corect astfel încât se poate calcula automat rezultatul evaluării.  

 

1) True/False. 

Pentru a insera o astfel de întrebare se face click pe butonul „Questions” și se selectează 

„True/False”. Întrebările de tip adevărat/fals se folosesc atunci când afirmaţia (întrebarea) are două opţiuni 

(răspunsuri) dintre care doar unul este corect. Cel care creează testul trebuie să specifice care din cele 2 

răspunsuri este corect. La acest tip de întrebare se poate calcula automat punctajul dacă se răspunde sau nu 

corect la întrebare.  

În câmpul „Enter the question” editorul trebuie să scrie întrebarea. În câmpurile din coloana „Choice” 

poate înlocui textul „True” sau „False” cu variantele de răspuns dorite. În câmpul „Correct” editorul trebuie să 
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specifice care este răspunsul corect la această întrebare. În momentul efectuării testului dacă se răspunde corect 

se va incrementa automat punctajul. În cadrul întrebării se poate insera dacă este nevoie de o imagine (în partea 

dreapta) prin click pe link-ul „Click to add an illustration”. 

 

 
 

Dacă întrebarea este prea lungă și domeniul de editare nu este suficient pentru a afişa toată întrebarea, 

puteţi să faceţi clic pe butonul drop-down pentru a mări câmpul de editare. După editarea întrebării, faceți clic 

pe butonul pull-up pentru a restabili domeniu. 

 

2) Multiple Choice  

Permite adăugarea de întrebări care au mai multe răspunsuri dintre care doar unul este corect. Acest 

tip de întrebare permite adăugarea de până la nouă opțiuni de răspuns posibile. Pentru a adăuga o întrebare de 

tip „Multiple Choice” pentru testul curent se face clic pe butonul „Questions” și se selectează „Multiple 

Choice”. Se introduce întrebarea în câmpul „Enter the question”. În câmpul „Enter the choices” se specifică 

răspunsurile posibile şi care este răspunsul corect, doar un singur răspuns putând fi marcat ca şi corect. În cazul 

în care se doreşte specificarea unui scor diferit pentru fiecare răspuns se poate selecta butonul „Scoring” și 

opțiunea „By Answer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Multiple Response  

Permite editarea de întrebări care au mai multe răspunsuri posibile. Acest tip de întrebare seamănă cu 

tipul de întrebare prezentat mai sus doar că permite specificarea mai multor răspunsuri pentru o întrebare. În 

coloana „Correct” se vor specifica toate răspunsurile corecte pentru întrebare. Dacă se alege opţiunea de scor 

pe răspuns se poate specifica pentru fiecare răspuns corect punctajul care va fi obţinut de către candidat, dacă 

se alege opţiunea de răspuns pe întrebare punctajul va fi acordat doar dacă se aleg toate răspunsurile marcate 

pentru acea întrebare. 
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4) Fill in the Blank  

Acest tip de întrebare permite introducerea textului întrebării şi a tuturor răspunsurilor posibile, în 

cazul în care sunt mai multe răspunsuri.     Utilizatorului se va prezenta doar întrebarea urmând ca acesta într-

un EditBox să specifice răspunsul care îl consideră corect. În acest caz în timpul evaluării nu va mai apărea nici 

o variantă de răspuns. Dacă textul introdus de utilizator va coincide cu unul din răspunsurile acceptate 

(specificate de instructor la crearea întrebării) va fi marcat ca și răspuns corect la întrebare, altfel va fi marcat 

ca şi răspuns greșit. 

 

 
 

5) Matching  

Acest tip permite introducerea întrebării care de obicei cere să potrivim diferitele item-uri. În 

secțiunea „Enter the items” pe coloane se introduc variantele aşa cum ar trebui ele potrivite de către utilizator. 

În timpul rulării chestionarului textele din cea de-a doua coloană sunt amestecate iar utilizatorul cu ajutorul 

mouse-ului şi facilităţii de drag-and-drop le poate rearanja şi potrivi după cum crede că sunt corecte. La acest 

tip de întrebare se poate specifica un scor diferit pentru fiecare potrivire corectă. Pentru acest tip de întrebare se 

pot specifica până la nouă expresii diferite care trebuie potrivite.  

 

 
 
6) Sequence  

O întrebare de tip ordonare necesită de la utilizator ca acesta să aranjeze elementele specificate ca 

răspuns la întrebare în ordinea cerută de către întrebare. Acest tip de întrebare permite introducerea unui număr 
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maxim de nouă elemente în ordinea corectă, urmând ca atunci când se va afişa întrebarea la utilizator ordinea 

aceasta va fi schimbată aleator. La acest tip de întrebare punctajul poate fi doar pe întrebare nu şi pe fiecare 

răspuns corect. Astfel răspunsul va fi punctat corect doar în cazul în care toată secvenţa este în ordinea corectă. 

 

 
 

Pentru a introduce în test o întrebare de tip ordonare se va face click pe butonul „Questions” și apoi 

se va selecta „Sequence”. În câmpul „Enter the question” se va edita întrebarea, iar în câmpul „Enter the items” 

se vor introduce răspunsurile în ordinea corectă. Se pot introduce până la nouă răspunsuri urmând să se afişeze 

pe ecran doar câmpurile completate. 

 

  7)Word Bank  
O întrebare de tip completare cuvânt lipsă permite crearea întrebărilor cu anumite cuvinte lipsă în 

care utilizatorul poate alege cuvintele, expresii ca şi răspunsuri la întrebare dintr-un set de răspunsuri posibile. 

Acest tip de întrebare poate arăta similar cu cea de tip „Fill in the Blank” doar că cel care completează testul 

trebuie să fie atent pentru a evita ambiguitatea. 

 

 

 
Pentru a adăuga o astfel de întrebare la test se selectează butonul „Questions” și se alege „Word 

Bank”. În câmpul „Enter the question” se va edita întrebarea şi se vor specifica în clar unde sunt locurile libere. 

În câmpul „Enter the choices” se vor scrie opţiunile posibile pentru acea întrebare. Întrebarea poate avea unul 

sau mai multe locuri blank urmând ca în coloana „Blank” din câmpul „Enter the choices” să se specifice care 

este răspunsul corect punând 1 pentru toate răspunsurile corecte care trebuie specificate de utilizator. Pentru 

răspunsurile care nu sunt corecte nu se specifică nimic în coloana „Blank”. 

În timpul rulării testului pentru acest tip de întrebare utilizatorului îi vor apărea mai multe căsuţe 

goale (în funcţie de valorile specificate în coloana „blank”), urmând ca utilizatorul prin drag-and-drop utilizând 

mouse-ul să tragă în fiecare căsuţă răspunsul care îl consideră corect.  

Pentru acest tip de întrebare răspunsul este calculat per întrebare şi se va acorda punctajul maxim 

doar dacă toate câmpurile au fost completate corect. După validarea răspunsului se va afişa utilizatorului şi 

variantele de răspuns corect. 

 

8) Short Essay  

O întrebare de tip scurt eseu „Short Essay” este o întrebare care necesită de la utilizator scrierea unui 

scurt eseu în câmpul text pus la dispoziție. Pentru acest tip de întrebare nu se pot acorda puncte şi nici nu se 

poate specifica care este răspunsul corect. Pentru acest tip de întrebare după test instructorul va trebui să 

analizeze răspunsurile pentru aceste întrebări şi să puncteze corespunzător. După ce s-a răspuns la întrebare 
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putem oferi utilizatorului un eseu de referinţă în câmpul în care de obicei, până acum, se specifica dacă s-a 

răspuns corect sau nu la întrebare.  

 

 
 

Pentru a introduce o astfel de întrebare se selectează butonul „Questions” și apoi „Short Essay”. În 

câmpul „Enter the question” se va edita întrebarea pentru utilizator, iar în câmpul „Enter the reference essay” 

se poate edita un eseu care va fi afişat utilizatorului după ce a răspuns la întrebare pentru a putea vedea exact de 

trebuia să scrie. 

Concluzii  
- Utilizarea calculatorului în procesul de evaluare creează condiţii pentru o evaluare obiectivă;  

- Evaluarea asistată de calculator reprezintă o alternativă la evaluarea făcută de cadrul didactic, asigurând 

condiţii egale de testare pentru toţi elevii-studenţii-candidaţii.  

- Testarea asistată nu urmăreşte reducerea performanţelor elevilor, ci asigură flexibilitate şi eficienţă a evaluării 

superioară probelor tradiţionale.  
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   Introducere         

    Este tot mai greu astăzi să găsim timpul unei lecturi aşezate alături de copiii noştri, a unei conversaţii 

zilnice cu ei, însă trebuie să avem în vedere că dacă am face un mic efort şi ne-am smulge din vârtejul în care 

ne atrage cultura de consum, divertismentul şi stresul vieţii cotidiene, dominate de grija zilei de mâine, încă n-

ar fi prea târziu să fim împreună cu copiii noştri şi nu alături de ei în formarea lor. 

Dacă nu vom cunoaşte efectele pozitive dar şi cele negative pe care noile tehnologii le au asupra 

vieţii noastre, s-ar putea să cădem în capcanele întinse de societatea modernă, punându-ne în pericol, în primul 

rând, sănătatea mentală. Depinde doar de noi să înţelegem aceste lucruri, să păstrăm sănătatea şi libertatea 

noastră şi a copiilor noştri, a elevilor noştri. 

Constatăm, fără mari eforturi, că educaţia a dobândit noi conţinuturi, acoperind astăzi o arie lărgită şi 

numeroase facilităţi, bazate pe valori democratice şi aspiraţiile moderne ale indivizilor, potrivite cu inovaţia şi 

reforma din învăţământul românesc.  

Rolul şcolii devine tot mai complex, aceasta schimbându-şi rolul său primar de transmitere de 

cunoştinţe, orientându–se mai ales spre formarea unor atitudini şi comportamente, spre dezvoltarea de 

capacităţi. Astfel, sunt vizate realizarea educaţiei pentru adaptare la schimbare, promovarea valorilor unei 

societăţi deschise, precum şi egalizarea şanselor şi practicarea tipurilor de învăţare fundamentale pentru 

mileniul III . 

              Şcoala este nevoită să se reorganizeze, să ofere servicii noi, modernizate, la standardele cerute de noile 

roluri şi responsabilităţi care îi sunt atribuite. 

              Fiecare copil este unic şi, prin urmare, nu poate fi comparat „decât cu sine însuşi”. Există, totuşi, 

câteva lucruri importante îi fac pe copii să fie asemănători: toţi copiii au nevoie de dragoste, de siguranţă, de 

îngrijire, de exerciţiu şi absolut toţi simt nevoia să fie recunoscuţi şi acceptaţi. Copiii caută în adult un sprijin şi 

au nevoie de un anumit control din partea acestuia, până când dobândesc o eperienţă personală. Copiii îşi 

dezvoltă treptat o serie de inteligenţe, adică unele capacităţile de informare-procesare care le permit să 

soluţioneze sau să creeze diferite produse. 

              Problemelor lumii contemporane li se răspunde prin Noile Educaţii, care constituie o provocare pentru 

cadrele didactice, inclusiv celor din învăţământul preşcolar. Una dintre componenetele noilor educaţii este şi 

educaţia pentru comunicare şi mass–media, mai ales dacă ţinem seama de faptul că în zilele noastre, mass–

media are un impact important în dezvoltarea şi evoluţia umană, în general, asupra copiilor în mod deosebit. Ea 

impune, în mare măsură valorile şi comportamentele societăţii noastre. 

              Având în vedere cele prezentate, este necesară desfăşurarea în grădiniţe a unor activităţi educative care 

să formeze copiilor competenţe de comunicare, de dialog, spirit critic, atitudini responsabile şi selective faţă de 

informaţiile promovate de toate formele mass–mediei şi noile tehnologii, aflate tot mai la îndemână de la cele 

mai mici vârste. 

 

 Preşcolarul şi internetul 

 Una dintre cele mai actuale probleme ale rolului mass-media în educaţie este reprezentată de 

necesitatea educaţiei privind utilizarea în condiţii de siguranţa a calculatorului de către copii. Ca o dovadă a 

unei creşteri extraordinare a rolului jucat de noile tehnologii în activitatea cotidiană rezidă din utilizarea 

calculatorului şi, mai ales a Internetului, de un număr tot mai crescut de copii preşcolari. Studiul EU Kids 

Online II a demonstrat că  vârsta copiilor care intră pentru prima oară pe Internet este în permanentă scădere, în 

România vârsta medie a primei accesari este de 10 ani. 

 Desigur că există numeroase beneficii ale utilizării controlate a internetului pentru preşcolari, însă 

dezavantajele şi pericolele sunt deosebit de importante şi ele trebuie să stea permanent în atenţia părinţilor şi a 

educatorilor. 
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 Cadrele didactice trebuie să-i pregătească pe copii pentru viata digitală ce-i aşteaptă prin jocuri 

simple, interactive. Ar fi foarte necesare introducerea noţiunilor de siguranţă online, precum şi a orelor de 

formare a competenţelor de utilizare a calculatorului în învăţământul preşcolar. 

În ceea ce priveşte internetul, există numeroase pericole la care copilul este expus: 

          Accesării unui conţinut nepotrivit – Copiii accesează, adesea, diverse site-uri cu conţinut pornografic, 

sau altele cu referire la consumul de droguri, alcool, pariuri etc. 

         Viruşilor -  Navigarea pe internet poate fi considerată un pericol dacă nu sunt cunoscute câteva reguli 

de utilizare de bază. Accesând diverse link-uri, calculatorul poate fi uşor infectat.  In acest sens, instalarea unui 

sistem antivirus este esenţial. 

Agresori online -  Prin intermediul reţelelor sociale, copilul poate fi păcălit şi poate dezvălui 

informaţii personale precum e-mail, telefon, adresă, fapt ce poate atrage după sine posibili agresori online. 

   Dependența online  - Poate apărea ca o consecinţă a numărului mare de ore petrecut de copil pe 

internet. Treptat ar putea afecta performanţa şcolară a copilului, generând diverse dificultăţi de integrare 

socială. 

  Se recomandă controlarea accesului copilului la internet. Generaţiile actuale sunt mult mai 

descurcăreţe în ceea ce priveşte operarea pe calculator, tabletă ori telefon, este însă important să nu uităm că e 

vorba doar de un copil şi este mult mai potrivit să îl implicăm în alte genuri de activităţi recreative. 

 Desigur că există şi o serie de dezavantaje ale utilizării filmului didactic, cum ar fi opinia negativă a 

părinţilor pentru vizionarea filmelor în grădiniţă, o posibilă vizionare pasivă a unor copii, ori ca acestea să fie 

cronofage.  

Pentru ca filmul didactic utilizat să-şi atingă scopul, cadrul didactic  trebuie să se întrebe dacă filmul 

răspunde nevoilor copiilor, dacă îşi va atinge obiectivele. El trebuie să vizioneze filmul în prealabil şi să 

asigure cele mai bune condiţii fizice pentru vizionare, să ştie cum să opereze cu echipamentul şi să reuşească să 

capteze atenţia copiilor. 

Este important ca după vizionarea unui film didactic, acesta să fie urmat de o serie de activităţi care 

să valorifice ceea ce au vizionat copii, activităţi creative ori de sistematizare a cunoştinţelor.Putem concluziona 

că utilizarea filmelor didactice în procesul instructiv-educativ din grădiniţă, evită plictiseala şi monotonia, oferă 

posibilitatea unor activităţi de învăţare dintre cele mai variate pentru copii, în scopuri variate. 

 

 Formarea competenţelor digitale la preşcolari prin utilizarea învăţării asistate de 

calculator 
 

Utilizarea calculatorului în activităţile cu preşcolarii aduce o sporire a calităţii actului de predare-

învăţare-evaluare. Aceasta constituie o strategie nouă de lucru a educatoarelor cu preşcolarii şi are numeroase 

valenţe formative şi informative. Se oferă copiilor explicaţii şi ilustrări ale unor procese şi concepte destul de 

abstracte, ale fenomenelor mai greu de observat în alte condiţii.  

Calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării activităţilor din 

grădiniţă, alături de mijloacele clasice.  

Este cunoscut faptul că jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din 

grădiniţă, calculatorul oferindu-i copilului un altfel de mod de a învăţa prin joc, îl pun în situaţia de a găsi 

soluţii rapide, ajutându-l să se adapteze la o lume în care informaţia circulă extrem de repede, constituind o cale 

eficientă de instruire.  

Copiilor li se oferă şanse egale la educaţie, independent de mediul în care ei cresc şi se dezvoltă, de 

condiţiile materiale ale familiei de provenienţă. 

Strategiile de predare-învăţare-evaluare utilizate sprijină şi stimulează procesele unei învăţări active. 

Procesul de învăţare este interesant şi plăcut prin intermediul calculatorului. Imaginile sunt frumos colorate, 

însoţite de texte adecvate, dezvoltă limbajul şi vocabularul copiilor. Cunoştinţele copiilor se îmbogăţesc 

permanent, pornind de la noţiuni simple, aprofundând continuu noţiuni şi sensuri.  

Dacă soft-urile sunt corect structurate, copilul poate alege numai o anumită etapă din cele prezentate, 

cu ajutorul mouse-ului, poate relua unele secvenţe, pentru a cunoaşte şi înţelege noţiunile jocului ales. Soft-

urile educaţionale pot fi educative, distractive şi interactive.  

Metoda instruirii asistate de calculator oferă accesul eficient la informaţii şi cunoştinţe noi, 

reliefându-se ca o metodă eficientă de formare continuă dar şi de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor. 

Jocurile pe calculator îl provoacă pe preşcolar să rezolve diferite sarcini, care i-ar putea părea 

inaccesibile, însă atmosfera agreabilă de lucru, aspectul ludic al acţiunii, posibilitatea coretcării greşelilor, ori 

diferite recompense primite, cum ar fi: încurajări, imagini cadou, diplome de câştigător, medalii, amplasarea în 

fruntea clasamentului, cântece, îi creează preşcolarului emoţii pozitive provocate de satisfacţia de a fi rezolvat 

singur o anumită sarcină şi, totodată, îl responsabilizează, făcând trecerea de la o învăţare pasivă la una activă, 

printr-o acţiune de comunicare interactivă calculator-copil.  
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Animaţia imaginilor, culorile vesele, dialogul cu cel ce joacă, într-un spirit de şagă şi de joacă, 

înlătură orice factorii stresanţi, copilul va acţiona fără nicio constrângere. 

Este important ca prezentarea şi organizarea conţinuturilor, a situaţiilor de învăţare asistată de 

calculator, deşi sub formă de joc, trebuie totuşi să fie făcute în funcţie de cerinţele instructive, facilizând şi 

optimizând învăţarea.  

Rolul oricărui program de învăţare, este acela de a formula sarcini, de a prezenta scheme de utilizare 

a informaţiei, pentru a realiza un feed-back, şi, totodată, de a motiva preşcolarul în a continua instruireai. 

Aceste materialele audio-vizuale oferă resurse valoroase pentru activitatea instructiv-educativă din grădiniţă. 

Instruirea asistată de calculator este utilă, doar dacă copilul este activ şi bine motivat, astfel, el învaţă să se 

gândească la ceea ce i se prezintă. 

Caracteristica cea mai importantă a unui soft educaţional este dată de calitatea interacţiunii cu 

copilul, de ea depinzând nivelul la care se produce învăţarea. 

Există multe exemple de învăţare asistată de calculator pentru nivelul de vârstă preşcolar. Abordările 

cele mai bune sunt mereuînnoite, odată ce tehnologia şi mintea omului evoluează. Nu cu mulţi ani în urmă, 

folosirea calculatorului era doar apanajul adulţilor, sau, în cel mai bun caz, al  adolescenţilor, iată că azi 

calculatorul şi celelalte dispozitivele inteligente fac parte din viaţa noastră a tuturor. 

Este justificată introducerea învăţământului asistat de calculator încă de la cele mai e fragede vârste, 

copilul poate asimila la această vârstă foarte uşor utilizarea acestor instrumente de neînlocuit în activitatea lui 

viitoare.  

Comparând calitatea materialelor-suport pentru învăţare, conţinutul în format digital cu metodele şi 

mijloacele clasice de predare, evident că cele moderne aduc  un plus de netăgăduit. Prezentarea unor obiective 

didactice printr-un joc pe calculator îi face pe copii să accepte cu uşurinţă sarcinile cerute. Urmând o poveste, 

un scenariu, copilul intră în joc, acumulează cunoştinţe noi fără a simţi că depune efort pentru a învăţa.  

Îmbinarea fericită a celor trei elemente: jocul, calculator, dar şi obiectivele educaţionale constituie o 

alegere inspirată pentru copilulul care învaţă fără a fi conştient de lucrul acesta. Imaginile frumoase, estetice, 

personajele amuzante care îi solicită realizarea de sarcini, îl fac pe  copil să nu resimtă o presiune, cea a 

rezultatului. Rezolvarea sarcinilor sunt percepute de copil ca rezultatul  propriilor sale acţiuni. 

Obiectivele educaţionale sunt bine ascunse,  pentru a fi atractive, printr-un scenariu bine gândit. Într-

un joc educaţional pentru preşcolari, sarcinile didactice sunt îmbrăcate mereu într-o haină de poveste, în 

comparaţie cu metodele clasice de învăţare, unde sarcinile de învăţare sunt expuse cu claritate. 

În grădiniţă, jocurile educaţionale virtuale pot aborda aceleaşi teme ca şi cele din activităţile didactice 

zilnice, fie ele activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi alese de copii, ori activităţi opţionale, din 

domeniile Ştiinţe, Educarea limbajului şi a comunicării, Estetic şi creativ, adică: alcătuiri de mulţimi, adunări, 

scăderi, şir crescător, descrescător, părţile unui întreg, perechea potrivită; colorare, exerciţii de vocabular; 

puzzle; labirint; ghicitori; alege şi apasă; întrebări şi răspunsuri etc. 

 Jocurile educative virtuale pot avea şi subiecte din domeniul Om şi societate, legate de formarea 

unor deprinderi şi comportamente ce vizează  alimentaţiea, viaţa sănătoasă, sportul, regulile de circulaţie, 

comportamentul în societate. Orice joc virtual am utiliza, trebuie să fim atenţi la obiectivele urmărite, deoarece 

orice obiectiv necesită abordare diferită, acordând o mare atenţie ca abordarea educativă şi abordarea ludică să 

fie în echilibru. Jocurile educaţionale constau, mai întâi în obiective educaţionale vizate, mai apoi înseamnă 

interactivitate şi mobilitate, deci atractivitate.  

O educatoare competentă, modernă, cu dragoste pentru copii, le oferă copiilor săi posibilitatea de a 

avea iniţiativă, de a găsi soluţii originale la problemele ivite pe parcursul derulării acestor jocuri îndrăgite de 

copii şi, deopotrivă, utile în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă.  

 

Jocuri virtuale utilizate în grădiniţă 

Crearea unor jocuri accesibile nivelului de vârstă 3-6 ani, jocuri care să susţină activitatea de învăţare 

în grădiniţă, jocuri educative virtuale, este binevenită şi cu siguranţă contribuie la susţinerea activităţii din toate 

domeniile cuprinse în Curriculum-ul preşcolar. 

Pe lângă faptul că preşcolarii mici sunt iniţiaţi în utilizarea timpurie a calculatorului, ei observă că, 

deşi sunt mici, pot realiza sarcinile cerute, capătă încredere în forţele proprii, le este stârnită curiozitatea prin 

noutatea personajelor, designul şi povestea pe care le-o prezintă, originalitatea acestora şi, evident, prin 

animaţie.  

Sub forma unor jocuri, elementele de conţinut sunt preluate din Curriculum, contribuind la realizarea 

obiectivelor unor domenii: Educarea limbajului, Ştiinţă (matematică) şi Om şi societate. Noi considerăm că, de 

asemenea, jocurile contribuie la realizarea obiectivelor de cunoaştere a mediului prin fixarea şi consolidarea 

unor cunoştinţe despre culori, forme, vegetaţie, materiale diverse etc., dar şi la realizarea obiectivelor educaţiei 

estetice, prin calitatea desenelor, a animaţiei, coloritului etc. 
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Cunoscând caracterul concret intuitiv al preşcolarului, el având la grupele mici nevoie de material 

concret, considerăm că aceste jocuri îl conduc mai devreme la operarea cu material simbolic. Am dori să 

precizăm că, în unanimitate, copiii s-au arătat curioşi să deruleze jocurile, greşelile au fost cu fiecare zi mai 

puţine, realizarea sarcinilor făcându-se într-un timp tot mai scurt. Ca un element pozitiv, am remarca şi faptul 

că jocurile au aceleaşi reguli, au acelaşi buton de start-joc, au la sfârşit o animaţie care le confirmă reuşita. 

Fiind vorba de copiii de vârstă mică, faptul că le este permis un număr nelimitat de încercări, până reuşesc să 

realizeze sarcina cerută. Ar trebui însă, treptat, introduse şi jocuri care să nu le permită un număr atât de mare 

de încercări, pentru a-i obişnui să se concentreze mai bine, să sesizeze că nu întotdeauna ştim totul, că s-ar 

putea uneori să nu ajungem la rezultatul dorit. Considerăm că doar rezultate excepţionale cresc uşor exagerat 

stima de sine.  

Nu pledăm pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă în faţa 

calculatorului, dar trebuie să remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” poate să înceapă de la vârsta preşcolară, 

copilul de azi trebuie să se înscrie în tendinţa generală spre învăţarea permanentă, iar educatoarele sunt primii 

educatori care, apelând la legătura afectivă în relaţia educatoare-copil, pot să atingă acele resorturi ale 

personalităţii copiilor care să-i „poarte” din lumea jocului, ca activitate specifică acestei vârste, spre cea a 

jocului prin care copilul nu numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”. 

 

          Folosirea calculatorului şi în învăţământul preşcolar are numeroase avantaje dar la fel de multe  

dezavantaje. Astfel, dintre avantaje putem aminti: 

 

- copiii îndrăgesc învăţarea pe calculator pentru că este animată, interactivă; 

-  permite minţii să se joace până la găsirea independentă a soluţiei corecte; 

- dezvoltă unele calităţi personale cum ar fi  creativitatea, gândirea logică; 

-  permite petrecerea timpului în mod plăcut, dar şi util; 

 

Dintre dezavantajele utilizării calculatorului putem aminti: 

 

- poziţia statică care solicită coloana vertebrală, generând poziţii defectuoase; 

- afectarea vederii; 

- accesul la jocuri potenţial violente; 

- încurajează “însingurarea”, ducând treptat la izolarea individului; 

- conduce la limitarea afectivităţii copiilor; 

- cauzează mari pierderi copilăriei, lipsind-o de jocurile în aer liber şi de farmecul     

       poveştilor şi basmelor; 

- pot crea dependenţă. 

 

       Desigur că folosirea calculatorului nu trebuie să înlature activităţile specifice grădiniţei, ci doar să le 

completeze. Grădiniţa trebuie să păstreze un echilibru între jocurile de mişcare, cântece, poezii şi poveşti care 

modelează  sufletele şi îi ajută pe copii să înteleagă lumea în modul lor specific. 
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Matematică aplicată pe calculator 
 

Liliana PUȚ 
Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmaţiei, ROMÂNIA 

 

 
Rezumat: Toți ne-am dori, de la profesor la elev, de la părinte la copil, ca matematica să fie uşoară sau 

relaxantă şi, de ce nu, distractivă. Iar dacă am putea folosi şi calculatorul ar fi perfect. Acest lucru poate fi 
posibil în cadrul orelor de opţional “ Matematică aplicată pe calculator”. 

 Locurile de muncă ale prezentului şi viitorului impun aproape invariabil celor care le solicită 

şi o bună pregătire  în domeniul informaticii. Opţionalul ales îşi propune să asigure o pregătire optimă  a 
elevului în domeniul informaticii şi îi permite să utilizeze calculatorul  în învăţarea cunoştinţelor de 

matematică.      

 

Argument  

Toți ne-am dori, de la profesor la elev, de la părinte la copil, ca matematica să fie uşoară sau 

relaxantă şi, de ce nu, distractivă. Iar dacă am putea folosi şi calculatorul ar fi perfect. Acest lucru poate fi 

posibil în cadrul orelor de opţional “ Matematică aplicată pe calculator”. 

Transformările societăţii româneşti din ultimul deceniu au permis pătrunderea în ţară pe scară 

largă a computerelor şi a altor mijloace moderne de comunicare şi informare. Se impune necesitatea unei 

pregătiri diversificate, încă de la vârste fragede a tinerilor în domeniul informaticii şi a mijloacelor legate de 

aceasta. 

Locurile de muncă ale prezentului şi viitorului impun aproape invariabil celor care le solicită şi o 

bună pregătire  în domeniul informaticii. Opţionalul ales îşi propune să asigure o pregătire optimă  a elevului în 

domeniul informaticii şi îi permite să utilizeze calculatorul  în învăţarea cunoştinţelor de matematică.      

Prin acest opţional se doreşte consolidarea în special a cunoştinţelor  de matematică ale elevilor. 

Acest lucru de realizează prin utilizarea unor programe educaţionale sau chiar prin elaborarea de către elevi a 

unor astfel de programe care pătrund si în alte discipline. 

 Prin elaborarea de către elevi a unor programe educaţionale, utilizarea graficii pe calculator 

(PAINT), tehnoredactarea computerizată a unor reviste elaborate de elevi se dezvoltă în mod real şi concret 

creativitatea acestora. 

Se urmăreşte exploatarea în continuare a facilităţilor oferite de accesul la e-mail, pentru 

comunicare, şi INTERNET pentru documentare.  

 
Propunere de Opţional 

Clasele V – VIII 

1 oră pe săptămână 

 
I. Obiective cadru 
1.Cunoaşterea şi înţelegerea elementelor care formează un calculator personal. 

2.Cunoaşterea modului de funcţionare a echipamentelor care formează sistemul P.C. 

3.Dezvoltarea abilităţilor în utilizarea programului Microsoft Word. 

4.Utilizarea calculatorului în însuşirea cunoştinţelor de matematică. 

 

II. Obiective de referinţă 
- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a tastaturii, unităţilor de discuri şi a celorlalte dispozitive 

periferice ale calculatorului precum şi dobândirea unor cunoştinţe minimale de arhitectură a calculatoarelor. 

- Aprofundarea şi completarea cunoştinţelor de matematică 

           - adunări şi scăderi în sistemul de numeraţie binar şi sistemul de numeraţie hexazecimal; 

           - calcularea valorilor unei funcţii, verificarea corectitudinii definirii unor funcţii sau scrierii unor 

expresii; 

           - prelucrarea tablourilor unidimensionale şi a celor bidimensionale; 

           - calcularea unor sume, produse ale unor progresii aritmetice sau geometrice . 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a sistemului de operare WINDOWS ' 95, a utilitarului 

PAINT, a editorului WORD ' 97, Power Point şi a unor elemente ale programului de calcul tabelar EXCEL. 
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- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a INTERNETULUI pentru obţinerea de cunoştinţe noi din 

diferite domenii şi pentru comunicare utilizând INTERNET - EXPLORER  

- Dezvoltarea capacităţii de modelare matematică a unor fenomene şi situaţii reale. 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a folosi cunoştinţele de matematică într-o viziune interdisciplinară 

inclusiv prin elaborarea unor programe care să ajute la predarea matematicii sau a altor discipline 

- Însuşirea unor cunoştinţe legate de istoria matematicii, informaticii şi a altor discipline sau noţiuni de cultură 

generală 

 
III. Activităţi de învăţare 
- exerciţii de familiarizare cu părţile componente principale cu care se lucrează; 

- exerciţii de pronunţare, scriere şi desenare  a elementelor care asigură înţelegerea mesajului în lucru cu 

calculatorul personal. 

- exerciţii de utilizare a tastaturii în scrierea  literelor, grupurilor de aceleaşi litere şi a                                                    

cuvintelor scurte(2-3 silabe)     

- exerciţii de manipulare a mause-ului pe programul deschis pentru redactare 

- introducerea şi scoaterea dischetei: 

- manipularea dischetelor pe programul de games şi  tehnoredactare cu ajutorul mouse-ului;  

- exerciţii de pregătire a unei pagini noi de lucru cu ajutorul fişierului Fil 

- exerciţii de mişcare în pagină (de aşezare )cu ajutorul mause-ului şi cu ajutorul tastaturii folosind butoanele 

cu săgeţi şi bara de pauză;  

- exerciţii de scriere a unor cuvinte sau propoziţii scurte cu ajutorul tastaturii;  

- folosirea mouse-ului pentru font, marcare, selectare (ştergere)  sau a butoanelor de pe tastatură 

- exerciţii de marcare a scrisului cu culoare  

- exerciţii de înserare a unor desene în pagina nescrisă, apoi scrisă;  

- exerciţii de folosire a „creionului pentru conturarea unor desene ; 

- exerciţii de realizarea unor figuri geometrice din programul Drawing.  

- dezbatere privind necesitatea informării  rapide în orice domeniu; 

- realizarea unor referate cu teme diverse; 

 
IV. Conţinuturile învăţării  
 1.Elementele componente ale calculatorului personal  

 2.Editarea în Word;Work;Write (din meniul Windows) 

 3.Elemente de marcare, tăiere, formatare la nivel de caractere, 

litere, propoziţie şi pagină 

 4.Fişierul File:  

         -fixarea cadranului pentru pagină(Top, Bottom, Left, 

Right); 

         -scrierea în diferite părţi ale paginii; 

         -salvarea programului scris;  

         -ieşirea prin editor prin Start sau Exit. 

 5.Folosirea elementelor pentru Insert; 

          -Clipart; 

          -Paint  

          -Symbol  

 6.Tabele Word; 

 7. Aplicaţia calculator 

 8. Aplicaţia Paint 

 9. Microsoft Equation 3.0 

10. Aplicaţia Power Point 

11. Lecţii de matematică în AeL 

12. Istoria matematicii 

13. Istoria calculatoarelor 

14. Matematică distractivă 

15. Realizarea de  referate cu teme diverse. 

16. Realizarea unor prezentări Power Point 

17. Activităţi practice individuale; 

18. Activităţi practice în grup. 

                                               

V. Modalităţi de evaluare 
- Lucrările practice: elevii sunt evaluaţi în funcţie de modul în care rezolvă la calculator problemele sau 

sarcinile de lucru primite 

- Chestionarea orală: este folosită în special pentru a evalua modul de asimilare a cunoştinţelor teoretice de 

către elevi. 

- Lucrările (scrise) de control: au o pondere mică în evaluare, dar sunt necesare pentru a evalua modul în care 

elevii pot rezolva o problemă de matematică în absenţa calculatorului şi a asimilării cunoştinţelor teoretice. 

- Proiectul: este folosit,  în cazul elevilor care realizează programe vaste, cu aplicabilitate în diferite domenii. 

- Referatul: este o modalitate de etalare a cunoştinţelor în domeniul editării de texte, creare şi inserare a unor 

imagini. Cu ajutorul referatelor se realizează în mod concret interdisciplinaritatea, elevii având posibilitatea să 

fie evaluaţi şi la alte materii utilizând calculatorul electronic. 
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Clasele a V-a şi a VI-a 

 
Nr.c

rt. 

Conţinut       Nr. ore Săpt. Modalităţi de 

evaluare Sem.I Sem.II 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

Potenţialitatea interdisciplinară a matematicii 

Sisteme de numeraţie. Baze de numeraţie 

Lecţii în AEL 

Elementele componente ale calculatorului personal. 

Editarea în Word 

- texte 

- tabele 

- desene 

Matematică distractivă: jocuri matematice realizate pe 

calculator 

Istoria calculatoarelor 

Clasificarea sistemelor de calcul 

Matematicieni antici: Thales, Pitagora, Euclid, 

Eratostene, Heron,  

Aplicaţia Paint 

Jocuri distractive. Rebusuri matematice 

1 

2 

5 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

4 

  

Fişe de lucru 

 

Planşe 

 

 

 

 

 

 

Portofolii 

Planşe  

 

 

Referate 

Desene  

 

                                                                                  Total             18         18 

 

Clasele a VII-a şi a VIII-a 

 
Nr.c

rt. 

Conţinut       Nr. ore Săpt. Modalităţi de 

evaluare Sem.I Sem.II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Potenţialitatea interdisciplinară a matematicii 

Sisteme de numeraţie. Baze de numeraţie 

Lecţii în AEL 

Editarea în Word: texte, tabele, desene 

Microsoft Equation 3.0 

Aplicaţia Power Point 

1 

1 

6 

4 

2 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

  

Fişe de lucru 

 

Planşe 

Portofolii  

Prezentări PP 
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7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

12. 

13. 

Istoria calculatoarelor 

Clasificarea sistemelor de calcul 

Matematicieni antici: Thales, Pitagora, Euclid, 

Eratostene, Heron,  

Realizarea unor prezentări PP pe diverse teme: cele 7 

minuni ale lumii antice, astronomie, calculatoare 

celebre etc. 

Aplicaţia calculator 

Aplicaţia Paint 

Jocuri distractive 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

3 

 Portofolii 

 

Referate 

 

Prezentări PP 

 

 

Fişe 

Desene  

                                                                                  Total           18        18 
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UTILIZAREA MIJLOACELOR IT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Profesor înv.primar dr. Florentina RĂDUCANU 
Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu”, Bucureşti, ROMÂNIA 

 
 Trăim într-o lume informatizată, fapt ce-şi pune amprenta asupra întregii existenţe umane. 

Comunicăm rapid şi facil, ne deplasăm cu uşurinţă într-o lume virtuală, călătorim, ne relaxăm, muncim cu 

ajutorul mijloacelor IT. Acest mod de viaţă îşi face simţită prezenţa şi în mediul educaţional. Elevii noştri îşi 

petrec tot mai mult din timp în faţa computerelor, cu ajutorul cărora se informează, îşi rezolvă sarcinile şcolare, 

dar şi comunică între ei, sau se relaxează. Informaţia computerizată devine, privită din acest unghi, un factor 

important în formarea şi educarea tinerei generaţii. Fără a ignora rolul şi importanţa profesorului la clasă, 

utilizarea mijloacelor informaţionale se dovedeşte utilă în procesul educaţional din mai multe motive. Ne 

referim aici la volumul mare de informaţii care poate fi accesat, timpul scurt în care putem obţine aceste 

informaţii, posibilitatea aplicării cunoştinţelor teoretice, nivelul superior de abordare a fenomenelor şi 

cunoştinţelor, diversitatea aplicaţiilor practice ş.a. 

 Ca educatori, avem posibilitatea informării şi documentării utile în scopul dezvoltării profesionale cu 

ajutorul mijloacelor IT, a utilizării site-urilor de specialitate pentru a fi la curent cu ultimele noutăţi în domeniu, 

a comunicării cu alţi colegi pe teme de interes educaţional, a accesării de materiale existente pe diverse medii 

de stocare, a desfăşurării unor activităţi şi aplicaţii cu ajutorul internetului, a creării unor biblioteci virtuale ş.a. 

Un alt avantaj al mijloacelor computerizate este acela că se pot utiliza la orice nivel de învăţământ.  

 La învăţământul primar, mijloacele IT îşi fac simţită prezenţa începând cu clasa pregătitoare. Având 

în vedere specificul acestei perioade şcolare, faptul că elevii nu cunosc scris-cititul ci abia se familiarizează cu 

ele, utilizarea computerului şi videoproiectorului facilitează însuşirea semnelor grafice cu ajutorul imaginilor 

ce însoţesc aceste noţiuni. Fie că vorbim despre noul curriculum bazat pe predarea integrată, fie că actul 

didactic se desfăşoară în mod tradiţional pe discipline şi arii curriculare, computerul îşi aduce un aport 

important în activitatea educativă.  

 Accesul la internet permite utilizarea de informaţii suplimentare la orice disciplină de studiu. Astfel, 

vorbim despre accesarea unui dicţionar online la orele de Limba şi Literatura Română, obţinerea datelor 

biografice ale autorilor studiaţi însoţite de imagini sugestive din viaţa şi activitatea lor, vizionarea unor 

filme/fragmente cinematografice reprezentând ecranizarea unor opere literare, exersarea cunoştinţelor 

teroretice prin utilizarea unor softuri educaţionale. Internetul facilitează contactul cu operele muzicale ale 

compozitorilor, la orele de Educaţie muzicală, dar şi cu lucrările plastice ale pictorilor la orele de Educaţia 

plastică. Disciplina Ştinţele Naturii se înscrie în rândul materiilor de studiu care necesită utilizarea imaginilor 

pentru înţelegerea conţinutului ştiinţific al lecţiilor. Cu ajutorul internetului elevii au posibilitatea să observe 

plantele şi animalele studiate, pot efectua experimente concrete în lipsa instrumentelor de laborator, şi pot 

aplica cunoştinţele teoretice utilizând jocuri didactice. În studiul Geografiei României la clasa a IV-A, cu 

ajutorul computerului, elevii pot vizualiza hărţile, formele de relief, flora şi fauna, şi pot completa informaţiile 

cuprinse în manuale cu altele noi. Internetul oferă copiilor posibilitatea cunoaşterii evenimentelor şi faptelor 

istorice aşa cum s-au întâmplat într-o anumită perioadă istorică. Totodată, ora de istorie poate fi îmbogăţită cu 

date şi curiozităţi din viaţa domnitorilor, cu prezentarea unor hărţi din anumite epoci, dar şi cu aplicarea 

cunoştinţelor învăţate prin utilizarea de CD-uri cu jocuri didactice. 

 La disciplina Educaţie Civică, utilizarea computerului poate aduce informaţii cu privire la întâmplări 

şi fapte morale, prin prezentarea unor scene cinematografice, a unor audiţii din opere literare, articole din presă 

ş.a. Orele de Educaţie tehnologică, necesită prin natura lor, un volum mai mai mare de materiale didactice. Ne 

referim la planşe cu etapele de lucru ale unui produs ce urmează a fi confecţionat, imagini ale produsului finit, 

utilizări ale acestuia, criterii de apreciere ale lucrărilor elevilor. Toate acestea pot fi înlocuite cu succes cu 

prezentări power-point, şi informaţii suplimentare prezentate pe computer. Nici orele de matematică nu pot fi 

ignorate, în sensul utilizării mijloacelor computerizate în predarea-învăţarea la această disciplină. Este vorba 

despre folosirea jocurilor didactice ce cuprind exerciţii matematice pentru introducerea în lecţie sau fixarea 

cunoştinţelor, dar şi a imaginilor sugestive pentru compunerea de probleme, ori vizualizarea corpurilor şi 

figurilor geometrice, a obiectelor concrete ce utilizează unităţi de măsură ş.a.  

 Trebuie precizat faptul că atât internetul cât şi CD-urile ce conţin softuri educaţionale, pot fi utilizate 

în diverse momente ale actului didactic. Acestea pot reprezenta puncte de plecare pentru predarea cunoştinţelor 

teoretice, pot fi folosite în momentul fixării cunoştinţelor, al aplicării practice a celor predate, dar pot 

reprezenta şi modalităţi de evaluare. Astfel, mijloacele IT îşi aduc contribuţia atât la însuşirea cunoştinţelor cât 

şi la valorificarea acestora, prin caracterul practic-aplicativ. Faptul că elevii iau contact cu un volum mai mare 

de informaţie, că au posibilitatea de a folosi concret aceste informaţii prin realizarea unor sarcini de lucru, nu 
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pot reprezenta decât un plus în actul educativ. Vorbim apoi de dezvoltarea unor abilităţi concrete de lucru cu 

computerul, de deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere prin stimularea curiozităţii şi a interesului pentru 

nou şi descoperire. 

 Alternarea mijloacelor tradiţionale de evaluare, respectiv testele scrise şi evaluarea orală, cu cele care 

fac apel la mijloacele informatizate, reprezintă o modalitate de a pune elevul în situaţia de a participa activ la 

propria formare. În ciclul primar de învăţământ se pot utiliza ca modalităţi alternative de evaluare, portofoliul şi 

proiectul. Evaluarea prin aceste metode înseamnă a deţine un bagaj de cunoştinţe, abilităţi de utilizare a 

computerului şi intenetului, accesarea şi selectarea de informaţii, asamblarea şi prezentarea acestora într-o 

formă accesibilă şi estetică. 

Mijloacele IT facilitează nu numai actul de predare-învăţare-evaluare ci şi defăşurarea de activităţi 

extracurriculare. Pentru elevii din ciclul primar există platforme de învăţare pe care aceştia pot posta creaţii 

artistico-plastice şi literare, ce intră în competiţii cu lucrări ale elevilor din alte şcoli. Prin accesarea 

internetului, elevii au acces la proiecte şi concursuri la care pot participa cu lucrări proprii literare, artistice, sau 

computerizate. Toate acestea, completează activitatea şcolară a copiilor, contribuind la dezvoltarea personală.  

Fără pretenţia de a epuiza mijloacele informatizate şi posibilitatea utilizării lor în actul didactic la 

învăţământul primar, considerăm că folosirea acestora reprezintă o necesitate în momentul actual. Alegerea 

celui mai bun mijloc IT, momentul utilizării lui în lecţie sau în afara ei, depind de disponibilitatea şi eforturile 

cadrului didactic. Recunoaştem că a folosi un mijloc informatizat în lecţie necesită o implicare mai mare a 

profesorului şi o pregătire prealabilă suplimentară. Cu toate acestea, prin utilizarea lor, rezultatele nu vor înceta 

să apară, spre satisfacţia tuturor actorilor educaţionali.  
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SSiisstteemm  iinnffoorrmmaattiicc  ppeennttrruu  tteessttaarreeaa  șșii  eevvaalluuaarreeaa  oonnlliinnee  aa  
ccuunnooșșttiinnțțeelloorr  tteeoorreettiiccee  

 

 

Mihaela MANOLE 
Școala Gimnazială Chiscani, Brăila, ROMÂNIA 

mmihaela78@yahoo.it 

 

 
REZUMAT: Lucrarea își propune să prezinte conceptele de testare și evaluare automată a cunoștințelor 

prin teste grilă, avantajele și dezavantajele testării automate, să prezinte o aplicație numită „Sistem 
informatic pentru testarea online a cunoștințelor”, aplicație ce poate fi folosită foarte ușor pentru o 

autoevaluare a cunoștințelor din diverse domenii, a diferitelor categorii de persoane, a elevilor și a 
studenților. 

 

KEYWORDS: testare și evaluare online, sistem informatic, teste grilă, autoevaluare. 

 

 
1   Evaluarea și testarea cunoștințelor 

 

Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul sau nivelul instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în 

conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective pedagogice sau didactice. Pentru 

atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei sau grupei, intră în joc resursele 

materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele umane 

(profesori, studenţi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de control şi 

evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ deci, de 

strategia didactică depind, în ultimă instanţă, performanţele obţinute de către studenţi. 

 Evaluarea, alături de predare şi de învăţare, este o componentă principală a procesului de învăţământ, 

iar rolul profesorului este acela de a-şi stabili din timp când şi cum va face verificarea cunoştinţelor studenţilor. 

Aşadar, stabilirea unei strategii de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 

desprinse, studentul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare. 

Evaluarea este un act didactic complex, o activitate etapizată, desfăşurată în timp, care nu se rezumă 

doar la notarea studenţilor, şi în care profesorii sunt preocupaţi de măsurarea şi aprecierea cantităţii şi calităţii 

cunoştinţelor studenţilor, a deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor, intereselor şi priceperilor posedate de 

aceştia la un moment dat (în mod curent, periodic, final). Evaluarea presupune două momente distincte: 

măsurarea şi aprecierea rezultatelor studenţilor în urma procesului de învăţare. Prin rezultate se desemnează: 

cunoştinţe, abilităţi, dezvoltarea proceselor intelectuale. Totodată, evaluarea poate determina promovarea sau 

nepromovarea studenţilor dintr-o etapa de învăţare în alta. Din partea profesorilor examinatori se cer 

următoarele calităţi: pricepere, corectitudine, obiectivitate şi responsabilitate 

Evaluarea are drept scop determinarea măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de 

instruire şi a eficienţei metodelor de predare-învăţare, oferind astfel soluţii de corectare şi reglare a actului de 

predare-învăţare. Scopul evaluării este de a perfecţiona procesul educaţional.  

Ştiinta care se ocupă cu studiul examenelor, concursurilor şi notării, a formelor procedeelor şi 

mijloacelor care asigură aprecierea justă şi obiectivă a celor examinaţi se numeşte docimologia. 

 Testarea este procesul de control al rezultatelor însuşirii cursantului, când i se propune să răspundă la 

un şir de întrebări dintr-un test. Nota se calculează reieşind din suma punctelor acumulate pentru răspunsurile 

corecte. Este un instrument, o tehnică de examinare / verificare / evaluare a cunoştinţelor. 
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2   Funcțiile evaluării 

 

Evaluarea în învăţământ îndeplineşte mai multe funcţii, cu efecte în plan individual şi social, după cum 

urmează: 

Funcţia de control, de constatare şi apreciere a activităţii şi rezultatelor obţinute în procesul de 

învăţământ, prin care se stabileşte unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, 

încercând să “depisteze” factorii care influenţează în sens pozitiv sau negativ aprecierea. Prin exercitarea 

acestei funcţii, evaluarea are şi rol de feed-back. 

Funcţia de reglare a sistemului de evaluare, de ameliorare a activităţii şi de optimizare a rezultatelor, 

care constă în demersurile comune ale evaluatorilor şi evaluaţilor pentru a face “corecţiile” necesare – pe baza 

controlului şi aprecierilor – în stilul de conducere, respectiv în activitatea de execuție. În cazul evaluării 

rezultatelor obţinute de subiecţi, accentul cade pe optimizarea stilului de predare, a capacităţii de învăţare şi pe 

stimularea factorilor motivaţionali. 

Funcţia de predicţie, de pronosticare şi orientare, prin care se încearcă prefigurarea desfăşurării 

activităţii în sistem (sau într-un subsistem) şi de anticipare a rezultatelor, ca urmare a măsurilor preconizate. 

Funcţia de clasificare şi selecţie, în baza căreia se ierarhizează instituţiile de învăţământ, elevii şi 

studenţii. 

Funcţia educativă, menită să conştientizeze, să motiveze şi să stimuleze interesul pentru studiu 

continuu, pentru perfecţionare şi pentru obţinerea unor performanţe cât mai înalte. 

Funcţia socială, prin care se realizează informarea colectivităţii locale, a familiei, asupra rezultatelor 

obţinute de subiecţi. În practică, aceste funcţii se întrepătrund, iar în raport cu scopul evaluării, unele vor avea o 

pondere mai mare decât altele sau se vor urmări în exclusivitate. 

 

3   Metode de evaluare 

 Metodele de evaluare descriu procedeele, tehnicile şi instrumentele prin care se efectuează verificarea 

nivelului şi calităţii pregătirii studenţilor şi prin care se obţin informaţiile necesare stabilirii notelor sau 

calificativelor care atestă şi oficializează acest nivel. Metodele de evaluare, care pot fi numite şi metode de 

verificare, sunt parte a metodologiei didactice împreună cu metodele de predare şi învăţare. 

În funcţie de procedeele şi tehnicile folosite şi de formele de examinare în care sunt integrate, metodele 

de evaluare pot fi: 

 a) metode de evaluare bazate pe verificarea orală: expunerea liberă a studentului, conversaţia de 

evaluare, chestionarea orală, interviul; 

 b) metode de evaluare bazate pe verificarea scrisă: lucrările scrise curente (în cadrul seminariilor), 

lucrările scrise de evaluare finală (în sesiunile de examene), chestionarele de evaluare, referatele, portofoliile; 

 c) metodele de evaluare bazate pe verificarea practică: lucrări practice şi de laborator, proiecte, 

observarea şi analiza activităţilor practice desfăşurate de studenţi; 

 d) metode de evaluare bazate pe tehnica testelor sau a probelor de cunoştinţe, pe suport scris sau în 

formă electronică (on line). 

Alegerea metodelor de evaluare se face în funcţie de obiectivele urmărite, de particularităţile 

disciplinelor de învăţământ, de tipul de evaluare în care sunt folosite. 

De-a lungul timpului s-au purtat numeroase discuţii şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 

gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 

Sunt numeroase argumente “pro” şi “contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 

cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită. 

 

4   Evaluarea cu ajutorul calculatorului sau tehnica testelor 

 

Noile tehnologii ale informării şi comunicării, cu largi aplicaţii în toate domeniile, au pătruns şi în 

învăţământ. Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă, atât profesorilor cât şi studenţilor, o mare diversitate de 

modalităţi de evaluare. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este debarasată 

de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre studenţi la 

verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se schimbă 

astfel raportul profesor-student, prin creşterea încrederii studenţilor în obiectivitatea profesorilor. 
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Mai mult, studenţii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun zilnic, 

beneficiind de feed-back-ul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala românească 

de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea curentă şi la 

examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 

extindere în rezolvarea de probleme, unele fiind mai dificile pentru studenţi. Această metodă de evaluare cu 

ajutorul calculatorului va fi tratată mai detaliat, în această lucrare, în capitolul următor. 

 

5 STUDIU DE CAZ: Sistem informatic de testare şi evaluare online a cunoştinţelor teoretice 

Aplicaţia este compusă din trei module astfel: modulul de crearea a conturilor de utilizator, modulul de testare 

și evaluare a utilizatorilor,  destinat doar utilizatorilor şi modul de administrare a domeniilor şi itemilor de către 

administrator. 

 

5.1 Modulul de creare a conturilor de către utilizatori şi autentificarea - este creat special pentru persoanele care 

doresc să-şi verifice cunoştinţele prin teste grilă on-line. Pentru aceasta este obligatoriu crearea unui cont de 

utilizator, pentru a putea accesa sistemul de testare a cunoştinţelor. Odată creat acest cont, persoana va putea 

utiliza aplicaţia, fără a mai fi nevoită să-şi creeze de fiecare dată un cont, ci pur şi simplu se va autentifica, de 

fiecare dată când va utiliza aplicaţia, completând câmpurile Utilizator şi Parola de la pagina de autentificare, cu 

numele de utilizator şi respectiv parola pe care şi le-a creat anterior. 

 
Figura 1: Pagina Creare cont ce conţine formularul care trebuie completat pentru crearea contului de 

utilizator 
 

 
Figura 2: Pagina de autentificare a administratorului testelor sau a utilizatorilor 

 

5.2  Modulul de testare şi evaluare a cunoştinţelor - reprezintă partea de testare a unui utilizator care şi-a 

creat cont de utilizator, apoi s-a autentificat în vederea susţinerii unui test on-line. 

După ce utilizatorul completează corect câmpurile de Utilizator şi Parola de la pagina de Autentificare, 

apoi selectează butonul Autentificare, utilizatorului i se va deschide pagina numită Platforma de testare online 

ca în figura 3. 

 
Figura 3 Pagina personală a utilizatorului 
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Utilizatorul va selecta din meniu opţiunea Teste permițându-i apoi alegerea unui test dintr-un anumit 

domeniu ca în figura 4. 

Testul conține 10 întrebări din domeniul selectat de utilizator. Numerotarea întrebărilor se realizează 

automat, iar întrebările sunt afişate aleator din baza de date. Așadar, dacă utilizatorul respectiv doreşte să 

susţină acelaşi test încă o dată nu va putea, deoarece, întrebările care alcătuiesc un test nu vor apărea şi în alt 

test, ele pot apărea dar nu toate şi nu în aceeaşi ordine, sau nu vor apărea deloc.  

Fiecare întrebare va conţine trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă. Cele trei variante de 

răspuns vor fi afişate din baza de date şi aparţin întrebării la care sunt afişate. Fiecare răspuns va avea câte un 

buton radio care trebuie bifat de către utilizator. 

 

 

 
Figura 4: Afişarea tabelului ce conţine domeniile din care poate susţine teste 

 

Dacă utilizatorul dorește să susțină un test din domeniul geografia României, selectează din coloana Alege test 

din dreptul domeniul dorit, și imediat se afișează un test cu 10 întrebări, astfel: 
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Figura 5: Afişarea testului din domeniul geografia României 

 

După ce utilizatorul termină de rezolvat testul adică răspunde la toate întrebările din test, selectează 

butonul Afişează rezultat care va permite afişarea pe o altă pagină a punctajului (notei) obţinut, a răspunsurilor 

corecte şi cele date de utilizator la testul rezolvat de acesta, ca în figura 6. 
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Figura 6: Evaluarea utilizatorului: Afişarea notei obţinute şi a testului corectat automat 

 

5.3  Modul de administrare a domeniilor şi itemilor - reprezintă partea de administrare a domeniilor şi 

itemilor necesari pentru realizarea testelor. Acest modul a fost creat special pentru persoana care va administra 

domeniile şi itemii, numită administrator.  

Administratorul nu mai este nevoit să-şi creeze un cont ca utilizatorul, el are deja creat un cont pe 

care va trebui doar să-l acceseze. Se va autentifica cu utilizator: „admin”, și parola: „admin” . În continuare, el 

poate gestiona domeniile, itemii, poate vedea rezultatele obținute de utilizatori, figura 7. 
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Figura 7: Gestionarea domeniilor, itemilor din baza de date de către adminstrator. 

 

 

6   Concluzii 

Testarea on-line a cunoştinţelor reprezintă o variantă modernă de evaluare a cunoştinţelor în urma 

unor procese de învăţare sau instruire clasică sau electronică deschisă la distanţă.  

Avantajele testării on-line: 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; obiectivitatea evaluării; diminuarea subiectivității. 

Dezavantajele testării on-line: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe 

memorare şi recunoaştere; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate 

privind itemurile deschise.  

Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele discipline, la altele fiind 

necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în 

societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor de 

inteligenţă artificială, de testare adaptivă etc. va face posibilă administrarea de calculator şi a răspunsurilor la 

itemuri deschise. 

Sistemul informatic prezentat oferă destul de multe facilităţi, folosirea sa la potenţialul maxim putând 

să aducă multiple avantaje. Totuşi, posibilităţile sale de dezvoltare sunt foarte mari, iar dacă se doreşte se poate 

transforma în mai mult decât o aplicaţie pentru creare de teste, şi anume în una pentru e-Learning. 
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EXPLORATORI PRIN VALEA DUNĂRII 

 
Cerasela Mirela FRĂTICĂ 

Liceul Tehnologic ,,Gh.K.Constantinescu” – Brăila, ROMÂNIA 
ccerasela.2cerasela@yahoo.com 

 
               REZUMAT: Dunarea este al doilea fluviu ca mărime din Europa (dupa Volga din Rusia),având o 

lungime de  2850 km.Originea sa este în Munţii Pădurea Neagră, din Germania, fiind formată din unirea a 

două mici  rîuri        numite  Brigach şi  Breg, care  se  reunesc  pe  teritoriul  Germaniei, la  
Donaueschingen, iar  de  acolo  înainte este  Dunarea. Este  limita  naturală  a  frontierei pentru mai multe 

ţări: Germania,  Austria,  Slovacia ,Ungaria,   Croaţia, Serbia, Bulgaria,România, Moldova şi 

Ucraina.Dunarea strabate teritorii deosebite, formând la vărsare Delta Dunării, un paradis natural, cu o 
vegetaţie  şi o  faună mirifică. 

 

1 Fluviul Dunărea  
 

Este cel mai important fluviu al Europei nu prin lungime, fiind întrecută de Volga şi nici prin intensitatea 

traficului, depăşind-o Rinul, ci  datorită cursului său care străbate continentul de la vest la est, prin regiuni de 

mare diversitate ce aparţin a 10 ţări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Iugoslavia, 

România,Bulgaria, Moldova (deschidere de 2 km), Ucraina.. Dunărea trece prin 4 capitale: Viena, Bratislava, 

Budapesta, Belgrad. Prin lungimea sa de 2850 km, prin suprafaţa bazinului hidrografic de peste 817.000 kmp, 

prin debitul mediu multianual de cca. 6300 mc/s, Dunărea este după Volga, ca marime, al doilea fluviu în 

Europa , ocupând locul 24 în lume.  

          Bazinul hidrografic al Dunării, cu o suprafaţă de 817.000 kmp, se desfăşoară pe 8 grade latitudine, între 

paralele  42  latitudin nordică (izvoarele Moravei sîrbeşti) şi 50gr. latitudine sudică (izvoarele Moravei sîrbeşti) 

avînd o laţime de cca. 600 km . In longitudine, bazinul hidrografic al Dunării, se desfăşoară pe 22 grade 

longitudine, între 8 grade longitudine vestică (la izvoare) şi 30 grade longitudine estică (la vărsare), lungimea 

cursului pe talveg este de 2857 km, panta medie fiind de 25 cm/km. Bazinele fluviale vecine sunt: Rinul în 

vest. Weserul, Elba, Oderul, Vistula în nord, Nistrul în est, Ronul în sud-vest, Padul, Adigele, Vardarul, Mariţa 

în sud.  

          Datorită regiunilor geografice foarte diferite prin care trece precum şi datorită caracteristicilor 

hidrobiologice diferite pe care le capată de-a lungul  cursului său, Dunărea este împărţită în trei sectoare:  

          A. Dunărea superioară sau  sectorul alpin: 

           De la izvoare pâna la Bratislava ( care se găseşte la 12 km aval de Poarta Devin) are o lungime de 1021 

km, o reţea hidrografică densă şi un regim de curgere influenţat nu atât de cantitatea de precipitaţii cât mai ales 

de variaţia temperaturii, care antrenează topirea gheţarilor, ce alimentează o parte din afluenţii alpini. Panta 

medie este de 1 m/ km, debitele cele mai mari se înregistrează vara datorită topirii zăpezilor din Alpi. Apa este 

limpede, albastră-verzuie, cu aspectul unui râu de munte. La Bratislava Dunărea se prezintă astfel: debitul de 

2000 mc/s, adâncimi mai mari de 2 m, lăţimea albiei de cca. 500 m, viteza apei de 2,5 m/s. Elementele de relief 

traversate sunt: Masivul M-ţii Pădurea Neagră, Platoul Jurei, Masivul Boemiei şi Bazinul Vienei. Principalii 

afluenţi sunt: Iler care are confluenţa cu Dunărea la Ulm; Inn cel mai important afluent se uneşte cu Dunărea la 

Passau (debit 781 mc/s, lung. 510 km); Morava ( debit 105 mc/s, lung. 350km).Principalele localităţi riverane: 

Ulm, Regensburg, Linz, Viena, Bratislav.  

         B. Dunărea mijlocie sau sectorul panonic 

        Se desfăşoară între Bratislava şi Baziaş şi are o lungime de 764 km, o reţea hidrografică mai puţin densă, 

traversând intinse porţiuni de câmpie.In acest sector Dunărea îşi schimbă de trei ori direcţia, îşi măreşte de trei 

ori bazinul hidrografic, îşi măreşte de cca. trei ori debitul, de la 2000 la 4500 mc/s. Dintr-un râu alpin cu apele 

repezi şi curate Dunărea devine un fluviu de câmpie cu apele tulburi gălbui. La Baziaş, Dunărea are un debit de 

4500 mc/s, o laţime de peste 800 m, adâncimi peste 2m şi o viteză de 2 m/s. Elementele de relief traversate 

sunt: bazinul Bratislavei şi bazinul Panonic. Principalii afluenţi din baz. Bratislavei sunt: Vah, Raba, Hron, 

Ipel, iar din bazinul Panonic sunt: Drava (622 mc/s), Tisa (920 mc/s), Sava (180 mc/s), Morava(206 mc/s) de 

pe partea ungurească, iar de pe partea românească: Timiş, Caraş, Nera.  

         Principalele aşezări riverane sunt: Budapesta, Belgrad, Novisad, Baja. 

         C.  Dunărea inferioară sau sectorul carpato-balcanic este considerat în lucrările mai vechi ca fiind cuprins 

între Baziaş şi Marea Neagră, adică chiar porţiunea de Dunăre romanească, având 1075 km lungime. După 

terminarea în 1970 a barajului de la Porţile de Fier I (km 943), care a indus o serie de modificari în hidrologia 

mailto:ccerasela.2cerasela@yahoo.com
http://www.epm.ugal.ro/Curs_Hidrobiologie%20_II.pdf#page=1
http://www.epm.ugal.ro/Curs_Hidrobiologie%20_II.pdf#page=1
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acestui sector prin creerea celui mai mare lac de baraj de pe cursul Dunării (cca. 100 km), în lucrări mai recente 

Dunărea inferioară este considerată ca fiind cuprinsă între barajul Porţile de Fier I şi Marea Neagră, având deci 

o lungime de 943 km.. Acest sector se caracterizeză prin afluenţi cu debite relativ mici, care vin în special de 

pe partea stângă, din Carpati, şi mai putin din Balcani. Regimul scurgerii se remarcă prin salturi mari de debit, 

în special primăvara.  

          Dunărea românească are o lungime de 1075 km, ceea ce reprezintă 38% din lungimea totală, intră în ţara 

noastră în dreptul localităţii Baziaş (km 1075) şi "işi pierde apele şi numele" în Marea Neagră în localitatea 

Sulina (km 0). De-a lungul celor 1075 km, ce strărbat ţara noastră, lăţimea albiei minore a Dunării variază între 

600 şi 1000 m. Relieful bazinului inferior se caracterizează prin prezenţa unei largi depresiuni, Depresiunea 

Câmpiei Române, închisă spre vest de arcul Carpaţilor Occidentali (pe care Dunărea îi străbate prin defileul 

dintre Baziaş Drobeta Turnu Severin), spre nord de Carpaţii Meridionali, iar spre sud de Balcanii Nordici. Spre 

est depresiunea este larg deschisă către bazinul Marii Negre, numai Horstul hercinic din nordul Dobrogei, 

obstruind aceasta deschidere. Relieful bazinului inferior coboară în trepte, de pe ramele muntoase, situate la 

exterior, spre Lunca Dunării, care formează treapta cea mai joasă.  

          Dunărea românească este împărţită în urmatoarele sectoare:  

a) Defileul carpatic între Baziaş (km 1075) şi Drobeta Tr.-Sevebin (km 931) are o lung. de 144 km. şi se 

caracterizează prin prezenţa celui mai mare lac de baraj (peste 100 km) datorită construirii complexului 

energetic şi de navigaţie Portile de Fier I (km 943, construit în 1970). Porţile de Fier I reprezintă cea mai 

concentrată sursa de energie hidraulică din ţara noastră, Dunărea colectând până aici apele celor mai mulţi 

afluenţi, reuşind astfel să-şi creeze un debit mediu de peste 5800mc/s, care pune în mişcare turbinele celor două 

hidrocentrale, românească şi sârbească, exploatate independent, dar unite prin barajul comun de beton , lung de 

441 m şi înalt de 60 m. Lacul de baraj format, lung de peste 100 km, cu adâncimi de 45-50 m, a înălţat nivelul 

apei cu 30 m.  

b) Sector amonte Calafat (km 795) ce se caracterizează prin prezenţa complexului energetic şi de navigaţie 

Porţile de Fier II ( km 862, construit în 1984).  

c) Sectorul dintre Calafat (km 795) si Calaraşi (km 370)se caracterizează prin apariţia luncii inundabile, care 

este mai dezvoltată pe partea românească a Dunării. In trecut, lunca inundabilă românească (între Calafat şi 

Ceatalul Ismail) avea o suprafată de cca.463000 ha, din care mai mult de 85% a fost sustrasă ritmului anual al 

inundaţiilor datorită campaniei masive de indiguire şi desecare desfaşurată în perioada 1960 -1975, devenind 

terenuri agricole. 

d) Sectorul dintre Calaraşi (km 370) şi Brăila (km 170)) se caracterizeză prin faptul că apele Dunării îşi bifurcă 

de Călăraşi, formând între braţele sale, Braţul Borcea (la vest, km 103- km 0) şi Dunăre (la est, km 371 - km 

253) o insulă numita Balta Ialomiţei, iar la ,Vadul-Oii formând între braţele sale, Braţul Măcin (la est) şi 

Dunăre(la vest, km 235 - km 170) o insulă numită Balta Brăilei.  

e) Sectorul dintre Brăila (km 170) şi Ceatalul Ismail era caracterizat prin prezenţa de lunci inundabile pe 

ambele maluri, din cele de pe partea românească mentinându-se astazi complexul de bălţi dintre Isaccea şi 

Tulcea numit Somova - Parches. Principalii afluenţi sunt: Pek şi Cerna în defileu; 7 afluenţi balcanici dintre 

care Timoc, Lom şi Iskar cei mai importanţi; 7 afluenţi de pe partea românească: Jiul (94 mc/s, 331km), Oltul ( 

190 mc/s, 670km), Vedea ( 13,6 mc/s, 215 km), Argeş ( 73 mc/s, 327 km), Ialomiţa( 45 mc/s, 390 km), Siret( 

280 mc/s, 686 km), Prut ( 110 mc/s, 953 km). Principalele localităţi riverane:  

a)Romaneşti: Moldova Noua (Caraş-Severin); Orsova, Drobeta Turnu-Severin (Mehedinţi); Calafat (Dolj); 

Corabia(Olt); Turnu-Magurele, Zimnicea (Teleorman); Giurgiu (Giurgiu); Olteniţa, Calaraşi (Calaraşi); Feteşti 

(Ialomiţa); Cernavoda, Hârşova (Constanţa);, Brăila, Galaţi, Măcin, Isaccea, Tulcea, Sulina (Tulcea) ;  

b) Bulgareşti: Vidin (Calafat), Svâstov (Zimnicea), Ruse (Giurgiu), Tutrakan (Olteniţa), Silistra (Calaraşi);  

c) Ucrainiene : Ismail, Reni. Din totalul suprafeţei bazinului hidrografic de 817.000 kmp, România cu 

suparafaţa 237.000 kmp deţine 29% din suprafaţa întregului bazin hidrografic al Dunării, şi este în proportie de 

99%, ţară dunăreană, excepţie facând câteva ape mici, din podişul Dobrogei, care se varsă direct în Marea 

Neagră. Principalele sub-bazine hidrografice ce se găsesc pe teritoriul României sunt: bazinul hidrografic Tisa; 

bazinul hidrografic Siret; bazinul hidrografic Olt; bazinul hidrografic Jiu; bazinul hidrografic Argeş; bazinul 

hidrografic Ialomiţa; bazinul hidrografic Vedea; bazinul hidrografic Mostiştea; bazinul hidrografic Călmăţui; 

bazinul hidrograficPrut; bazinul hidrografic Timiş.  

 

 2   Delta Dunării   
 

 La 60 km aval de Galaţi, fluviul Dunărea se ramifică în două braţe, în dreptul ceatalului Ismail, punct de unde 

începe unitatea geografică numită Delta Dunării. La început Dunărea se ramifică în două braţe, Chilia la nord şi 

Tulcea la sud, iar  la 19 km mai aval, braţul Tulcea se desparte în două braţe: Sulina  şi Sfintul Gheorghe. Intre 

braţele Chilia şi Sfintul Gheorghe se desfaşoară delta propiu-zisa. Suprafaţa totală a Deltei este de cca. 4178 

kmp, şi se află în cea mai mare parte pe teritoriul României, în jur de 82%, adică 3446 kmp, restul de cca 732 
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kmp se gasesc în partea stângă a braţului Chilia, aparţinând Ucrainei. Din punct de vedere hidrologic teritoriul 

Deltei Dunării cuprinde urmatoarele regiuni:  

a)Regiuni permanent inundate 76,9%,cuprinzând apele permanente aflate sub nivelul mării.  

b)Regiuni inundate periodic : c.c.a.19,9%,au altit . de 0-3 hg.  

c)Regiuni neinundate :  

a. 3,2%,cu cota peste 10hg , sunt reprezentate de 5 grinduri de origine fluvio-maritimă:Letea 

,Caraorman,Sărăturile Lupilor Chituc şi 2 grinduri de origine continentală:Chilia şi Stipoc. 

          Circulatia apei la nivele ridicate este influenţată de braţul Sulina care fiind intreţinut pentru navigatie 

face din el un colector al apelor din delta mult mai eficient decat celelalte 2 braţe care au numeroase strangulari 

şi praguri. Viteza de scurgere a apei în Delta Dunării este condiţionată de pantă,debit şi nivel, precum şi de faza 

de scurgere, creştere sau descreştere a apelor. Vitezele cele mai mici corespund apelor celor mai  scăzute , fiind 

de 0,3m/s. Vitezele cele mai mari corespund (apelor) nivelurilor celor mai ridicate şi ating peste 2m/s.  

          Caracteristicile climatice ale deltei Dunării sunt :  

1)Temperetura: are o valoare medie anuală în jur de 11 grade C, partea centrală fiind ceva mai rece faţă de 

regiunile amonte şi aval. Amplitudinea termică medie anuală : 22 grade C . Iarna este mai blandă : 0-5 grade C; 

Vara este mai puţin fierbinte: 22 grade C faţă de cea a sistemelor danubiene din Câmpia Română. Iarna se 

instalează treptat de la Tulcea spre Sulina , îngheţul începe de asemenea de la Tulcea la Sulina , asprimea 

vremii crescând în interiorul deltei , înspre mare înregistrandu-se o indulcire a climatului.  

2)Vânturile: cele dominante în Delta Dunârii sunt cele din sectorul nordic care predomina iarna şi cele din 

sectorul sudic care predomină vara. Anotimpul cel mai vântos : primavara anotimpul cel mai liniştit :vara (mai 

ales în august). Frecvenţa şi intensitatea vântului creşte de la Tulcea spre Sulina. Regiunea litoralului are un 

calm eolian de numai 8%. Regiunea Tulcea are un calm eolian de 34%.  

3)Umiditatea atmosferică: nebulozitatea atinge în deltă max. în decembrie iar min. în august. Umiditatea creşte 

în spre mare datorită suprafeţelor acvatice de pe care se realizează evaporaţia.  

4)Precipitaţiile: sunt slabe în Delta Dunării, c.c.a. 400 mm anual, aceasta caracteristică fiind accentuată spre 

mare. Cele mai puţine precipitaţii cad în interiorul uscatului, unde lipseşte pădurea şi mediul acvatic. Luna cea 

mai ploioasă este iunie, lunile cele mai puţin ploioase sunt cele din iarna. Precipitaţiile au un aspect torenţial, 

frecvenţa şi lungimea perioadelor secetoase este mare.Cantitatea de zăpadă este scazută în restul ţării şi în 

creştere dinspre mare înspre interiorul deltei.  

          Din punct de vedere pedologic Delta Dunării se caracterizează printr-o instabilitate şi o transformare 

destul de frecventă a solurilor. Datorită inundatiilor repetate, suprafeţele intinse din deltă sunt acoperite de un 

sol aluvionar. In procesul de formare a solurilor se trece treptat de la stadiul de sol de mlaştină spre stradiul de 

sol de stepă.  

          O caracteristica pedologica specifică Deltei Dunării este formarea plaurului. Plaurul este un strat vegetal, 

plutitor, constituit dintr-o reţea de plante, rădăcini, tulpini(vii&moarte), peste care s-au depus aluviunile aduse 

de Dunăre, resturi de animale şi pulberi din atmosferă. Grosimea acestui strat vegetal este între 75-200cm. 

Exista 3 tipuri de plaur :  

1)Plaur plutitor – asemănător cu o insulă vegetală ce pluteşte permanent pe suprafaţa lacului  

2)Plaur semiplutitor – pluteşte numai în cazul când nivelul apei din lac creşte peste anumite limite. Acesta se 

desprinde de fund şi pluteşte la suprafaţă  

3)Plaur fixat – nu se desprinde niciodată de fundul bălţii, fiind inundat. Datorită marii diversităţi de forme de 

relief acvatice şi terestre, datorită marii varietăţi de biotopi concentraţi într-un teritoriu restrans, toate aceste 

elemente constituindu-se într-o mare diversitate de ecosiosteme care fac ca în Delta Dunării să existe o mare 

varietate de forme vegetale şi animale. Delta Dunării este un biom alcatuit din 30 de categorii de ecosisteme . 

Din punct de vedere al condiţiilor de viaţă, în Delta Dunării există 5 mari categorii de biotopi:  

I.Ape permanente, curgatoare şi stătătoare  

II.Terenurile inundabile  

III.Stufăriile şi plaurul  

IV.Grindurile interioare  

V.Litoralul cu grindurile litorale  

I.1 Apele curgatoare:Chilia, Sulina, Sfantu Gheorghe – prezintă unele caracteristici fizico-chimice şi biologice 

ce le deosebesc de apele Dunării din amonte, precum: creşterea considerabilă a sărurilor minerale (mai ales 

fosfaţi şi nitraţi, peste 20 de ori şi a Ca pana la 3-4 ori) în timpul inundaţiilor de primavară, faţă de perioada de 

vară-toamnă , conţinutul de săruri minerale rămâne ridicat la ape mari şi scade simţitor la ape mici (toamna şi 

în special iarna). Apele gârlelor şi canalelor au la nivele mari caracteristicile apei Dunării şi la nivele mici 

caracteristicile apei bălţilor .La ape mari, în fluviu (braţe) domină formele fluviale, iar la ape mici sunt prezente 

forme fluviale , forme de apa stagnantă. Fitoplanctonul este dominat de diatomee filamentoase, urmate de 

cloroficee şi cianoficee .Maximul de fitoplancton se înregistrerază în iunie şi octombrie iar minimul în aprilie, 

mai şi iulie . Zooplanctonul (rotifere,copepode,cladocere), prezintă un max.în iulie, august, octombrie şi un 

minim în ianuarie –martie. Bentosul (chironomide, oligochete, polichete, gamaride, larve de insecte, scoici, 

melci) variază în funcţie de natura faciesului  
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I.2. Apele stătătoare (lacuri sau bălţi, japşe) au suprafeţe diferite se grupează în 3 mari categorii după modul de 

comunicare cu apele curgătoare:  

a)Lacuri bine alimentate cu apă tot timpul anului, au gârlele de alimentare şi evacuare permanent în stare de 

funcţionare, sunt lacurile cu productivitate biologică cea mai mare (ex. : lacurile din estul Grindului 

Caraorman, cele din Insula Dranov, partea indulcită din Razelm)  

b)Lacuri insuficient alimentate cu apă proaspată, parţial împotmolite şi invadate cu vegetaţie (ex. : Somova , 

Parches , Merheiu Mic)  

c)Lacuri care nu comunică cu Dunărea decât la ape mari, au productivitate biologică slabă (ex.: Rotundul, 

Belciug, Bogda-Proste)  

Apele lacurilor sunt dependente din punct de vedere hidro-chimic și biologic de apele Dunării care le 

îmbogăţesc în săruri biogene, în forme acvatice, le primenesc îmbunaătăţind oxigenarea apei şi accelerând 

procesul de descompunere a substanţei organice.  

Cu cât inundaţiile au nivelul şi durata mai mari, cu atât mai mult creşte productivitatea biologică a lacurilor din 

interiorul deltei. Apele stagnante dulci din Delta Dunării sunt din punct de vedere hidro-biologic nişte bălţi, 

având adâncimi mici şi care adapostesc o flora palustră, emersă şi submersă bogată.  

I.3 Apele salmastre sunt reprezentate de complexul Razelm-Sinoe. Au regimul chimic şi biologic condiţionat 

de legaturile cu Dunărea şi M.Neagră. In aceste ape se găsesc atât elemente marine, care au migrat din 

M.Neagră, cât pi forme dulcicole care suportă variaţii mari ale salinităţii mediului.  

II Terenurile inundabile sunt reprezentate de : 

1.Mlaştinile permanente  

2.Mlaştinile temporare  

3.Terenuri inundabile propriu-zise,mai înalte decât precedentele Aceste terenuri inundabile constituie în 

perioada inundării locurile de reproducere şi hrănire a speciilor semimigratoare de peşti. Când apele se retrag 

aceste terenuri prezintă o productivitate vegetală mare datorită aluviunilor încarcate cu substanţe nutritive. 

Alternanţa fazei acvatice cu faza terestră este benefică pentru ambele situaţii.  

III. Stufăriile şi plaurul 

      Stufăriile sunt cele mai intinse ecosisteme ale Deltei Dunării care, la nivelul întregului glob deţin zona cu 

cea mai compactă şi întinsă prezenţă a stufului. Stufăriile s-au format pe toate terenurile, unde apa nu depăşeste 

în timpul creşterii stufului 2m adâncime. Sunt prezente mai ales pe terenurile cu funduri mai joase, colmatate. 

Eexista 3 mari categorii de stufării :  

1.Bălţi stuficole.  

2.Mlaştini stuficole  

3.Grinduri stuficole  

    In timpul apelor mici la inundaţii toate stufaăiile sunt inundate,primele 2 categorii prezintă un nivel mai mic 

sau mai mare de apă, cea de-a 3-a ramane pe uscat. Aspectele fizico-chimice şi biologice din zona stufăriilor 

sunt mult diferite de cele din apele stătătoare, astfel: cantitatea de oxigen este vara mai mare decât în ghiolurile 

şi bălţile în care se instalează stagnaţia de vară. Din această cauză, în timpul verilor calduroase peştii se retrag 

în stufării unde regimul oxigenului şi al temperaturii este mai favorabil. Biomasa planctonului din apa 

stufăriilor întrece de regulă pe cea a lacurilor şi chiar cea a terenurilor inundabile, fiind dezvoltat mai ales 

zooplanctonul. Primăvara domină zooplanctonul, vara fitoplanctonul şi zooplanctonul, iar toamna 

zooplanctonul. Biomasa planctonică inregistrează un max. primavara şi toamna şi o scădere în lunile de vară 

din cauza hranirii mai intense a puietului de peste. Plaurul are drept component principal stuful la care se 

adaugă diferite asociaţii de plante: săgeata apei, feriga,papura, pipirigul, rogozul, etc. Solul plaurului este bogat 

în animale mici şi microscopice. In desişurile stufăriilor şi plaurului se găsesc o multime de păsări precum: raţa 

sălbatică, gâsca mare, cormoranul, egrete, stârci; precum şi o serie de mamifere precum: vidra, nurca, porcu 

mistreţ, bizamu , câinele enot,etc.  

IV. Grindurile interioare 

          Sunt grinduri de natură aluvionară formate de apele Dunării de o parte şi de alta a braţelor principale şi 

secundare. Pe aceste grinduri se dezvoltă păduri de salcii alaturi de care creşte plopul alb, cătina, tufe de mure. 

Pe grindurile fluviatile înalte s-au construit sate, fiind locurile cele mai protejate de inundaţii şi se practică o 

agricultură cu rezultate modeste.  

          Grindurile fluviatile sunt de regula inundate la ape mai mari de 8hg care de obicei nu au durata mare de 

menţinere.  

          Grindurile continentale sunt formate din depuneri de loess sau din soluri nisipoase şi sunt acoperite de 

mari suprafeţe de soluri sărăturate cu o vegetaţie caracteristică de stepă. Sunt inundate doar la ape foarte mari şi 

atunci doar în zonele marginale.  

          Grindurile fluvio-maritime prezintă dune de nisip şi sunt lipsite de vegetatie, există şi grinduri acoperite 

de o vegetaţie ierboasa de stepă. Există şi grinduri fluvio-maritime, precum Letea şi Caraormanul care prezintă 

o dezvoltare luxuriantă a vegetaţiei reprezentată de zăvoaie şi păduri în care cresc specii lemnoase: aninul, 

frasinul, stejarul, ulmul, plopul şi care au un aspect exotic datorită abundentei plantelor agăţătoare: curpeni, 
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liae, viţă salbatică etc. Cea mai bine dezvoltată padure se găseşte pe Grindul Letea, pe Grindul Caraorman este 

înlocuită treptat cu zone nisipoase.  

V. Litoralul cu grindurile litorale cuprinde grinduri eoliene nisipoase formate din nisipuri marine mai bine 

închegate. Inundarea acestor grinduri, atât de apele dulci cât şi de apele sărate determină prezenţa unor specii 

de plante eurihaline. In dreptul complexului Razelm-Sinoe litoralul prezintă un caracter mai saraturat şi o 

vegetaţie foarte săracă.  

 

 

 

 

3 Concluzii : 
 

 In biomul Deltei Dunării predominante  sunt flora şi fauna acvatică. Aceasta caracteristică este rezultanta 

regimului hidrologic al Deltei Dunării situată în cea mai mare parte sub nivelul mării şi afectate periodic de 

inundaţiile apelor Dunării;  

            Interdependenţa ecosistemelor Deltei Dunării , ce se manifestă atât în productivitatea biologică ridicată 

a ecosistemelor Deltei Dunării se datorează în mare parte aşa numitului efect de lizieră sau ecoton , care constă 

în zonele de întrepătrundere a 2 ecosisteme. Există o concentrare mai mare de organisme care provin din 

ambele ecosisteme.In Delta Dunării datorita diversitatii ecosistemelor şi distribuţiei mozaicate , aceste zone de 

ecoton sunt foarte răspândite.  

           O zona de ecoton specifică este zona Zătoanelor, în care se întrepătrund 3 ecosisteme diferite : dulcicol , 

marin şi terestru ; acest fapt ducând la o productivitate ieşită din comun a acestor zone. Factorul hotarâtor 

pentru viaţa şi productivitatea din ecosistemele acvatice şi terestre este reprezentat de apele Dunării.  
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ABSTRACTS 

 

EVALUAREA LA MATEMATICĂ CU AJUTORUL SOFTURILOR EDUCAŢIONALE – Evaluarea 

asistată de calculator  crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă şi presupune existenţa 

unor programe care  să testeze cunoştinţele elevilor şi să evalueze răspunsurile acestora. 

Modalitatea cea mai des întâlnită de susţinere a unui examen online este prin  intermediul testelor de 

tip chestionar.   Hogas Geta – Romania 

MIJLOACELE MASS-MEDIA ȘI NOILE TEHNOLOGII ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR – Este tot 

mai greu astăzi să găsim timpul unei lecturi aşezate alături de copiii noştri, a unei conversaţii zilnice 

cu ei, însă trebuie să avem în vedere că dacă am face un mic efort şi ne-am smulge din vârtejul în 

care ne atrage cultura de consum, divertismentul şi stresul vieţii cotidiene, dominate de grija zilei de 

mâine, încă n-ar fi prea târziu să fim împreună cu copiii noştri şi nu alături de ei în formarea lor. 

   Tămâian Ramona & Pintilie Corina – Romania 

MATEMATICĂ APLICATĂ PE CALCULATOR – Toți ne-am dori, de la profesor la elev, de la părinte 

la copil, ca matematica să fie uşoară sau relaxantă şi, de ce nu, distractivă. Iar dacă am putea folosi 

şi calculatorul ar fi perfect. Acest lucru poate fi posibil în cadrul orelor de opţional “ Matematică 

aplicată pe calculator”. Locurile de muncă ale prezentului şi viitorului impun aproape invariabil celor 

care le solicită şi o bună pregătire  în domeniul informaticii. Opţionalul ales îşi propune să asigure o 

pregătire optimă  a elevului în domeniul informaticii şi îi permite să utilizeze calculatorul  în învăţarea 

cunoştinţelor de matematică.      Puț Liliana Ivana  – Romania 

SPECIFICUL UTILIZĂRII MIJLOACELOR MODERNE ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ – În goana 

după informaţii, trebuie găsită o cale prin care aceastea să fie utile în folosul individului şi al 

societăţii. De aceea, se caută mereu noi căi de optimizare a procesului de predare învăţare-

evaluare, perspectiva fiind mereu deschisă. Utilizarea mijloacelor mass-media şi a noilor tehnologii în 

procesul de educaţie este unul dintre aspectele căruia trebuie, cu siguranţă, să i se acorde azi 

importanţă deosebită.  Pintilie Corina – Romania 

UTILIZAREA MIJLOACELOR IT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR – Trăim într-o lume informatizată, 

fapt ce-şi pune amprenta asupra întregii existenţe umane. Comunicăm rapid şi facil, ne deplasăm cu 

uşurinţă într-o lume virtuală, călătorim, ne relaxăm, muncim cu ajutorul mijloacelor IT. Acest mod de 

viaţă îşi face simţită prezenţa şi în mediul educaţional. Elevii noştri îşi petrec tot mai mult din timp în 

faţa computerelor, cu ajutorul cărora se informează, îşi rezolvă sarcinile şcolare, dar şi comunică 

între ei, sau se relaxează. Informaţia computerizată devine, privită din acest unghi, un factor 

important în formarea şi educarea tinerei generaţii.   Răducanu Florentina – Romania 

SISTEM INFORMATIC PENTRU TESTAREA ȘI EVALUAREA ON-LINE A CUNOȘTINȚELOR 

TEORETICA – Lucrarea își propune să prezinte conceptele de testare și evaluare automată a 

cunoștințelor prin teste grilă, avantajele și dezavantajele testării automate, să prezinte o aplicație 

numită „Sistem informatic pentru testarea online a cunoștințelor”, aplicație ce poate fi folosită foarte 

ușor pentru o autoevaluare a cunoștințelor din diverse domenii, a diferitelor categorii de persoane, a 

elevilor și a studenților.   Manole Mihaela – Romania 
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Integrarea tehnologiei în învățarea bazată pe proiecte în secolul 21  
 

Nicoleta RADU 
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, București , ROMÂNIA 

nicoletaradu@gmail.com 

 
REZUMAT: În zilele noastre, reușita și performanța în orice domeniu, sunt garantate de învățarea 
permanentă, de dezvoltarea creativității, de capacitatea de comunicare și colaborare, de puterea de integrare 

și de cunoașterea utilizării noilor tehnologii. Integrarea tehnologiei în procesul de învățare prin proiecte 

creează un mediu propice de dezvoltare a capacităţilor cognitive, a cunoştinţelor legate de conţinuturi şi de 
creare a produselor finale. 

KEYWORDS:tehnologia, învățarea bazată pe proiecte, învățarea în secolul 21 

 
1   Abilități și competențe cerute în secolul 21 
Învățarea în secolul 21 presupune prezența simultană a trei elemente - modul de învățare, tehnologiile 

inovative, globalizarea - și necesită abilitatea de a învăța în mod constant și de a aplica ceea ce s-a învățat, în 

diverse moduri dinamice. Această învățare este centrată pe elev și are drept țintă dobândirea de cunoștințe, dar 

și de competențe/abilități. De asemenea, ea pune accentul pe modul în care elevul dobândește cunoștințele.          

Învățarea de acest tip este deosebit de importantă pentru societatea actuală, deoarece cu ajutorul ei, 

elevii devin mai bine pregătiți pentru: a putea lucra într-o forță de muncă competitivă la nivel global, a putea 

lucra în echipă, a putea face față noilor provocări în carieră sau a urma cursuri avansate pentru educația lor. 

Succesul în secolul 21 presupune învățarea cunoașterii de sine, a luării deciziilor, a îndeplinirii 

obiectivelor propuse. Aceste lucruri trebuie completate cu cunoștințe și abilități care pot fi dobândite sau 

perfecționate prin învățare. Printre competențele cerute de piața muncii zilelelor noastre se pot aminti:  

 dezvoltarea capacității de a gândi critic, de a lucra competitiv, de a lucra eficient în echipă;  

 demonstrarea creativității prin aport de idei noi și inovative; 

 dezvoltarea capacității de a comunica corect, rapid și eficient; 

 cunoaștoare modului de utilizare corespunzătoare a noile tehnologii pentru crearea, depozitarea, 

analizarea și transmiterea informațiilor.  

Fluxul rapid de informații și resurse impune abilități de utilizare avansată a mijloacelor tehnologice de 

comunicare, de adaptare rapidă la noi situații și provocări, de a fi flexibil și a lucra eficient și în colaborare cu 

colegii de echipă. 

 

2   Instrumente IT utile într-un proiect de tip campanie publicitară  
În cadrul orelor de Procesarea computerizată a imaginii desfășurate în laboratorul de informatică, elevii învață 

să creeze și să prelucreze imagini digitale cu ajutorul diverselor aplicații software specializate: Corel Draw, 

Adobe Photosop, 3D Studio Max, SketchUp, etc.  

Rezultatele spectaculoase, atât prin originalitate, cât și prin creativitate, apar în cadrul proiectelor 

realizate cu ajutorul calculatorului, dar care se bazează pe temele pe abordate și predate la orele de atelier. 

Astfel că, lucrările realizate în totalitate în cadrul atelierului de specialitate sunt fie scanate(desene, schițe, etc.), 

fie fotografiate (picturi, sculpturi, obiecte din lut, machete etc.), pentru ca apoi, imaginile digitale obținute să 

fie editate și întegrate în proiecte complexe, de tip campanie publicitară, care au drept țintă produse finite ca: 

afiș, pliant, broșură, filmulețe 3D etc.. 

Acest proiect vizează crearea unui mediu interdisciplinar, propice învăţării şi formării de deprinderi şi 

aptitudini spefice: tehnici de desenare şi prelucrare digitală a obiectelor, procesarea computerizată a imaginilor, 

elemente de educaţie estetică, etc.  

Pe parcursul realizării proiectului, elevii au posibilitatea de a obține eventuale îmbunătățiri ale calității 

produselor finite, prin utilizarea unor dispozitive hardware mai performante - scanner de rezoluție ridicată, 

imprimantă laser color, aparat foto, etc., dar și prin utilizarea optimă a aplicațiilor software dedicate. 

 

3   Utilitatea Internetului și a platformelor e-learning în învățarea bazată pe proiecte 
Realizarea unui proiect amplu, care necesită necesită o serioasă documentare. În secolul 21, biblioteca 

tradițională s-a mutat pe internet într-o biblitecă vituală care cuprinde o întreagă colecție de enciclopedii, 

tutoriale, magazine, cărți, reviste online care pot furniza informații despre tema proiectului fără a fi nevoie de o 

deplasare efectivă în spațiu. 
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  Comunicarea elev - profesor sau elev - elev se poate realiza cu ușurință, fie prin intermediul 

forumurilor, fie prin intermediul grupurilor Yahoo/ Google, cu condiția ca acestă interacțiune să aibă un efect 

benefic asupra ambelor părți. 

  În ceea ce privește realizarea propriu-zisă a proiectului cu ajutorul aplicațiilor software, chiar dacă 

mulți elevi nu au posibilitatea de a achiziționa licențe pentru aplicații ca de exemplu, Adobe Photoshop sau 

Corel Draw, ei pot apela la aplicații software gratuite asemănatoare, ca The GNU Image Manipulation Program 

sau Inkscape. 

  Chiar dacă majoritatea elevilor apelează la tutoriale text, în ultima vreme, s-a constatat că studierea 

tutorialelor video a luat amploare. Elevilor cu memorie vizuală le vine ușor să vizioneze, să învețe și să 

aprofundeze noțiunile prezentate de un tutorial video. 

  În cazul în care, realizarea unei teme de proiect presupune o perioadă de documentare din partea 

elevului pe Internet, aceasta trebuie conturată şi optimizată de către profesor, prin stabilirea unor criterii de 

căutare online: 

 Profesorul furnizează elevului informaţii clare şi precise pe care acesta trebuie să le caute şi să le 

găsească într-un timp stabilit 

 Profesorul stabileşte echipe de lucru, formate din elevi de vârstă apropiată, pentru a-şi desfăşura 

activitatea de căutare pe website-uri dedicate categoriei lor de vârstă 

 Elevii vor fi ghidaţi şi învăţaţi de către profesor, să-şi particularizeze căutările, în funcţie de 

subiectul dorit pentru a rămâne concentraţi pe tema proiectului 

Prin stabilirea criteriilor şi limitelor de căutare pe Internet, profesorul se asigură că informaţiile găsite 

provin din surse credibile, că elevii nu-şi pierd timpul navigând pe site-uri necorespunzătoare şi că rezultatul 

este cel scontat. 

  Platformele de învățare online simplifică integrarea tehnologiei în procesul de învățare, oferind o serie 

de instrumente tehnologice ușor de folosit care permit cercetarea, colaborarea, crearea unor produse finite și 

exprimarea creativă a ideilor într-un mediu de învățare protejat și online. 

Integrarea tehnologiei în realizarea proiectelor, cu ajutorul platformelor e-learning, se poate materializa 

în mai multe moduri: 

 Elevii pot participa la proiecte educaționale interșcolare care facilitează schimbul cultural, 

încurajându-i să comunice prin mesaje personale sau generale. 

 Pot fi încărcate și descărcate fișiere de tip document, multimedia, imagine, video, etc. 

 Pot fi utilizate instrumentele interactive - dezbateri și voturi - pentru încurajarea elevilor să 

colaboreze și să gândească critic. 

 Elevii pot colabora la realizarea unor pagini web unde pot fi exprimate ideile de început  și poate fi 

publicată munca de proiect . 

Proiectele online desfășurate prin colaborare, în care sunt implicați elevi din clase sau școli diferite, 

sunt generatoare de situații benefice, în care participanții la aceste proiecte au posibilitatea să realizeze un 

schimb de experiență reușit prin expunerea propriilor idei și opinii, dezbaterea anumitor subiecte legate de  

tema proiectului și prezentarea descoperirilor obținute în urma cercetării online. 

 

4 Rolul profesorului în procesul de învățare bazată pe proiecte 
Rolul profesorului în desfășurarea proiectului este extrem de important, deoarece profesorul poate crea puntea 

de legatură între el și elevi, dar și între elevii din aceeași echipă.  

Profesorul va participa la discuții ca mentor, va superviza activitățile, va oferi orientare, structură și 

feed-back atunci cand este nevoie. El va stimula gândirea elevilor, preferând să aducă noi probleme de 

rezolvat, și nu să ofere elevilor soluțiile. De asemenea, va evita să ia decizii în locul elevilor. 
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REZUMAT: An important characteristic of chemical reactions is the speed at which they take place, called 

the rate of the reaction. There are possible thermodynamic reactions which take place at a reaction rate so 
low that they are useless in practice and others arising at rates so high that they become dangerous. 

This paper discusses the use of computer for presenting the graphical method for the  chemical kinetics 

lessons, from the determination of rate of reaction to  the determination of half-life t1/2 or to the energy 
activation calculation Ea of certain processes. 

KEYWORDS: chemical kinetics, rate reaction, graphical method. 

 

 
1   Introducere 
Cinetica chimică studiază viteza şi mecanismul reacţiilor chimice.[Nen72] Viteza de reacţie este definită drept 

variaţia cantităţii de substanţă în unitatea de timp, raportată de obicei la volumul sistemului. 

 Dacă volumul este constant, cantitatea de substanţă (număr de moli) raportată la volum fiind 

concentraţia molară (ci), viteza de reacţie în raport cu substanţa i se poate scrie: 

     
   

  
 (1) 

 Pentru o reacţie dată, viteza de reacţie astfel definită va fi diferită pentru fiecare substanţă participantă 

la reacţie. Semnul se ia „+” pentru produşii de reacţie, pentru care: 
    

  
    (2) 

şi negativ pentru reactanţi, concentraţiile pe unitatea de timp fiind exprimate în mol/l·s sau mol/l·h.[Bal09] 

 

2   Viteza de reacţie momentană 
Pentru a pune în evidenţă desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este suficient să măsurăm concentraţia unui 

reactant sau a unui produs de reacţie în diferite momente. 

 Reacţia de esterificare, cât şi reacţia de hidroliză, sunt procese lente, reversibile, care pot fi studiate din 

punct de vedere cinetic. 

  

      Tabel nr. 1 Reacţia de hidroliză a acetatului de etil 

 

timp  

(min) concentraţia (mol/L) 

0 0,2 

30 0,19 

60 0,13 

90 0,082 

120 0,053 

150 0,035 
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Figura nr. 1. Graficul reacţiei de hidroliză a acetatului de etil. 

 
  Analogia vitezei de reacţie momentană cu noţiunea de viteză cunoscută din mecanică este evidentă. 

 De altfel formula de definiţie este asemănătoare: 

 

     
  

  
  (3) 

 

  O metodă, cu rezultate mai bune, care permite stabilirea vitezei medii, cât şi a vitezei momentane, este 

metoda grafică. Din punct de vedre geometric, viteza medie este numeric egală cu tangenta unghiului α 

(exemplul 1 din figura nr. 1):  

       
  

  
 (4) 

 Dacă intervalul Δt se scurtează foarte mult, deci t2 se apropie de t1, unghiul α se măreşte (exemplul 2 din 

figura nr. 1). În acest caz putem considera că: 

             
  

  
 (5). 

 Expresia (5) reprezintă o derivată şi se poate scrie expresia vitezei de reacţie la un moment dat ca fiind 

derivata concentraţiei în funcţie de timp: 

    
  

  
 (6) 

 Viteza de descompunere a pentaoxidului de diazot variază în timp conform date lor din tabelul nr. 2 

alăturat. Folosind aceste date se poate trasa graficul v = f(t) din figura nr. 2. 

 N2O5  NO2 + ½ O2 (7) 

 
      Tabel nr. 2. Reacţia de descompunere a N2O5 

 

timp 

(min) 

viteza 

(mol/L min) x E-3 

0 0 

184 1,36 

319 1,26 

526 1,16 

867 0,94 
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Figura nr. 2. Graficul vitezei de descompunere a N2O5 

 

 
3   Factorii care influenţează viteza de reacţie 

Factorii care influenţează viteza de reacţie sunt foarte numeroşi: concentraţiile substanţelor, temperatura, 

presiunea, solventul, prezenţa unor substanţe cu acţiune catalitică, inhibitoare, etc. [PS04] Legea vitezei pentru 

o reacţie chimică scoate în evidenţă influenţa concentraţiei asupra vitezei de reacţie. Pentru o reacţie de forma:  

  aA + bB + ... → Produşi  

legea vitezei de reacţie este de forma: 

      
     

     (8) 

  Constanta de viteză k este independentă de concentraţii, nu depinde de timp în cazul reacţiilor simple, 

dar depinde de toţi ceilalţi factori care influenţează viteza de reacţie, de exemplu temperatura, catalizatorii, etc. 

Puterile la care apar concentraţiile în legea vitezei, ni, se numesc ordine de reacţie parţiale, în raport cu 

substanţele respective. Ordinul de reacţie global n, este suma acestora: 

n = nA + nB + ..... (9) 

  Aceste ordine de reacţie nu sunt în general identice cu coeficienţii stoechiometrici din ecuaţia reacţiei 

(exceptând reacţiile elementare), fiind mărimi care se stabilesc experimental; ele pot fi numere întregi, dar şi 

fracţionare, pozitive, dar şi negative. În reacţiile simple, legea vitezei cuprinde doar concentraţiile reactanţilor. 

  Pentru reacţiile de ordin subunitar, există un moment când unul din reactanţi (sau toţi) se consumă în 

întregime, adică reacţia este completă, în schimb pentru reacţii cu n ≥ 1 nu există un timp finit de încheiere a 

lor. Pe măsură ce concentraţiile reactanţilor se micşorează, scade şi viteza de reacţie, astfel că ar trebui un timp 

infinit pentru ca reacţia să se sfârşească. Pentru caracterizarea duratei reacţiilor se utilizează timpul de 

înjumătăţire t1/2. Acesta se defineşte ca timpul în care concentraţia unui reactant se reduce la jumătate. Când 

reactanţii nu sunt în raport stoechiometric, acest timp se referă la reactantul aflat în deficit, care s-ar consuma 

primul, reactantul limitativ. O reacţie simplă de ordinul I este o reacţie de forma: 

A → Produşi,  

     
   

  
  = k·cA (10) 

  Prin integrare se găseşte variaţia concentraţiei reactantului în timp: 

cA =  
           
  (11) 

unde   
  este concentraţia reactantului A în momentul iniţial. 

  Metoda grafică se poate folosi şi pentru determinarea timpului de înjumătăţire t1/2. De exemplu pentru 

reacţia (7) timpul de înjumătăţire este 1100 de secunde. 
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Figura nr. 3. Timpul de înjumătăţire pentru  descompunerea N2O5. 

 
4   Utilizarea metodei grafice pentru determinarea energiei de activare 
Viteza reacţiilor chimice se modifică considerabil sub acţiunea temperaturii. Marea majoritate a reacţiilor 

chimice au loc cu o viteză mai mare la temperaturi mai ridicate. Creşterea temperaturii produce o creştere 

considerabilă a vitezei, deci a energiei cinetice. Numărul ciocnirilor eficace dintre particulele care ating energia 

de activare Ea (energie minimă a particulelor) creşte în unitatea de timp, deci viteza procesului de asemenea. 

  Influenţa temperaturii asupra vitezei de reacţie apare implicit în constanta de viteză k. Dependenţa 

constantei de viteză de temperatură este dată de ecuaţia lui Arrhenius:  

k =    
   

  
 (12) 

unde: Ea este energia de activare, T temperatura absolută, R constanta gazelor ideale, iar A este o constantă 

caracteristică fiecărei reacţii. 

  Cunoscând relaţia de dependenţă a constantei de viteză de temperatură se poate stabili, prin metodă 

grafică, energia de activare a diferitelor procese conform relaţiei matematice următoare: 

         
  

  
 (13). 

  Această expresie este o funcţie liniară prin reprezentarea căreia se obţine o dreaptă din panta cărei se 

poate calcula energia de activare, întrucât        
  

 
 (14). 

 

  Pentru simularea cineticii unei reacţii chimice se poate folosi un program software [PSRK] care poate fi 

rulat la adresa: 

http://vl.academicdirect.ro/molecular_dynamics/reaction_kinetics. 

  De exemplu, pentru o reacţie de ordinul I (k = 0,02 s-1,   
  = 0,1 mol/L, timp de observare t = 200 s) 

(figura nr. 4) se obţine graficul din figura nr. 5. 
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Figura nr. 4 Selectarea caracteristicilor reacţiei chimice 

 

 
 

Figura nr. 5 Graficul unei reacţii de ordinul I. 
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ABSTRACTS 

METODA CONSTRUCȚIILOR GEOMETRICE – În matematică, prin metodă se înţelege calea raţională 

care trebuie urmată pentru a demonstra sau a rezolva o problemă. Cunoaşterea unor metode de raţionament în 

studiul geometriei este necesară, deoarece acestea înlesnesc înţelegerea demonstraţiilor şi constituie mijloace 

de cercetare în rezolvarea problemelor. Problemele de construcţii sunt acele probleme de geometrie în care se 

cere să se construiască o anumită figură cu ajutorul unor elemente date sau construirea unei figuri în aşa fel 

încât elementele care o compun să aibă anumite proprietăţi, folosind numai rigla şi compasul. Problemele de 

construcţie pot fi privite ca o aplicare practică a cunoştinţelor de geometrie.  Pascariu Claudia Liliana – 

Romania 

ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN – În ştiinţă, metoda este definită ca o „cale de cunoaştere” care 

produce informaţii, strategii, principii, legi, paradigme. Alegerea metodelor pentru 

predarea/învăţarea/evaluarea unei lecţii sau alteia depinde de obiectivele operaţionale ale lecţiei, conţinutul 

acesteia, nivelul de pregătire al elevilor, asigurarea materială şi timpul de care dispune profesorul.  Barabas 

Virginica – Romania 

WEBSITE-UL UNEI BIBLIOTECI ȘCOLARE, UN EFICIENT INSTRUMENT DE MARKETING –

 Deşi este cel mai nou mediu în care se realizează schimbul de informaţii, studiile arată că Internetul reprezintă 

mediul cu cea mai rapidă rată de dezvoltare din istorie. Dacă în anul 1993 numărul website-urilor era de 

aproximativ 600, la mijlocul anului 2000 numărul lor ajunsese la peste 15 000 000. În ultimii ani, bibliotecile 

au început şi ele să conştientizeze potenţialul de dezvoltare pe care noile tehnologii îl oferă. Tot mai multe 

biblioteci au website-uri prin care încearcă să se adreseze nu numai utilizatorilor activi, ci şi utilizatorilor 

potenţiali sau non-utilizatorilor, cei care sunt mai degrabă atraşi să îşi satisfacă nevoile de informare singuri, 

printr-o simplă căutare realizată cu ajutorul unuia dintre motoarele de căutare oferite pe Internet.  Argatu 

Daniela  – Romania 

PROIECT – FII CONȘTIENT NU DEPENDENT! – Motivele pentru care oamenii fumează sunt extrem de 

variate, în funcție de modul de viață, construcția psihologică sau istoricul familial al fiecărui individ. Astfel, de 

cele mai multe ori oamenii aleg să fumeze din dorința de apartenență la un anumit cerc social, pentru că par 

mai maturi, sau pur și simplu ca metodă de moment împotriva tensiunii și a stresului cotidian. Ceea ce trebuie 

să înțelegem însă este faptul că substanțele nocive conținute de țigări sunt responsabile de aproximativ 80% din 

cazurile de cancer pulmonar.  Varga Vasilica – Romania 

ECUAȚII CU SOLUȚIE UNICĂ REZOLVATE FOLOSIND GEOGEBRA – Articolul acesta se vrea a fi 

o pledoarie pentru folosirea softului GeoGebra în rezolvarea unor ecuaţii nonstandard, dificile. Eu l-am folosit 

cu succes la rezolvarea ecuaţiilor exponenţiale şi logaritmice cu soluţie unică. Folosirea softului în faza de 

analiză a problemei, sau în faza de investigare cred că este foarte potrivită, mai ales atunci când nivelul clasei 

nu este foarte ridicat. Scriind ecuaţia sub forma unei egalităţi dintre două funcţii şi analizând graficele acestora, 

putem stabili împreună cu elevii,  implicându-i activ în acest proces (prin construirea graficelor cu ajutorul 

GeoGebra, prin stabilirea proprietăţilor acestor funcţii pe baza graficelor), o strategie de rezolvare a fiecărei 

probleme.  Petre Monica – Romania 
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ANSTRACT: Saving energy means decreasing the amount of energy used while achieving a similar 

outcome of end use. Using less energy has lots of benefits – you can save money and help the environment. 

There are many motivations to improve energy efficiency. Reducing energy use reduces energy costs and 
may result in a financial cost saving to consumers if the energy savings offset any additional costs of 

implementing an energy efficient technology. Reducing energy use is also seen as a solution to the problem 

of reducing carbon dioxide emissions. 

Keywords:  Energy, savings, laptop, benefits, efficiency 

 

        Economisirea energiei, utilizarea eficientă a acesteia este şi o problemă de educaţie – sector în care 

învăţământului preuniversitar, îi revin atribuţii importante. A forma viitori  cetăţeni care să acţioneze în această 

direcţie din convingere, şi nu din constrângere, este un obiectiv care determină implicarea activă a specialiştilor 

din învăţîmânt, în acest domeniu.     

        Pornind de la aceste considerente  lucrarea analizează unele aspecte ale modului în care se organizează 

managementul energiei, precum şi corelaţiile energie – mediu înconjurător care pot fi abordate într-o instituţie 

de învăţământ prin aplicarea în condiţii specifice a managementului energetic. 

         Conceptul de economisire a energiei, familiar în prezent mai mult specialiştilor, va trebui să devină un 

concept familiar cosumatorului obişnuit: specialiştii trebuie să faciliteze o percepţie reală şi rapidă a 

implicaţiilor pe care le are utilizarea energiei asupra mediului (ploi acide, efectul de seră). În plus, lipsa de 

fonduri, neîncrederea în soluţiile tehnice noi şi obstacolele instituţionale fac din economisirea energiei o 

problemă destul de dificilă.  

         De aceea se impune acordarea unei atenţii sporite problemelor de economisire a energiei şi abordării 

acestora prin sistemul de învăţământ. Deşi învăţământul energetic naţional este bine dezvoltat, problematica 

energiei şi protecţiei mediului se abordează destul de limitat la alte specializări decât cele de profil; mai mult, 

învăţământul preuniversitar tratează destul de sumar economisirea energiei şi educarea în această direcţie, fapt 

care reprezintă, evident, o carenţă a sistemului, deoarece în această etapă a formării unui cetăţean nresponsabil, 

impactul unor activităţi educative adecvate poate fi maximizat. 

         Acest articol reliefează modul în care se poate economisi energie într-o instituție de învățământ pornind 

de la analizarea consumurilor din fiecare laborator de informatică, precum și calculând amprenta de CO2 a 

instituției. 

        Sistemului de învăţământ îi revin, deci, sarcini şi obiective de formare privind conştientizarea tinerilor, 

motivarea acestora şi formarea unui sistem de valori personale prin care, după inserţia pe piaţa muncii, să fie 

susţinute rapid şi eficient politicile firmelor şi organizaţiilor angajatoare privind economisirea energiei dar și 

conştientizarea relaţiei energie – mediu înconjurător. 

           Un calculator personal este și el un consumator de energie electrică, ca orice alt aparat 

electronic/electrocasnic. Însă, potrivit programului de lucru al unui utilizator, se poate automatiza modul de 

funcționare al calculatorului, astfel diminuând valoarea facturii, și de ce nu, a resurselor calculatorului. 

Bineînțeles, cel mai simplu mod este oprirea calculatorului. Dar, sunt situații când nu dorim acest lucru, având 

un fișier care se descarcă, sau alt proces în derulare, care necesită timp, și lăsăm calculatorul nesupravegheat. 

           În laboratoarele colegiului nostru există un total de 60 calculatoare de la care au fost culese următoarele 

date : 

           Pentru un computer PC desktop - consum săptămânal: 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica scos de sub 

tensiune - consum 2,8 kWh/saptamana 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica in stansdby 

(sub tensiune) - consum 5,3  kWh/saptamana 
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- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica lasat in 

functionare - consum 7,9 kWh/saptamana 

 

       Calculând valorile pentru 60 de calculatoare obținem : 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica scos de sub 

tensiune - consum 2,8 kWh/saptamana , pentru 60 de calculatoare un consum de 196 kWh 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica in stansdby 

(sub tensiune) - consum 5,3  kWh/saptamana, pentru 60 de calculatoare un consum de 371 kWh 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica lasat in 

functionare - consum 7,9 kWh/saptamana, pentru 60 de calculatoare un consum de 474  kWh 

 

             Pentru un computer laptop cu aceleasi performante de calcul cu computerul PC desktop: 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica scos de sub 

tensiune - consum 1,6 kWh/saptamana 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica in stansdby 

(sub tensiune) - consum 2,4 kWh/saptamana 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica lasat in 

functionare - consum 4,4 kWh/saptamana 

        Calculând valorile pentru 60 de laptopuri avem: 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica scos de sub 

tensiune - consum 1,6 kWh/saptamana, pentru 60 de laptopuri un consum de 112  kWh 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica in stansdby 

(sub tensiune) - consum 2,4 kWh/saptamana, pentru 60 de laptopuri un consum de 168  kWh 

- 12 ore pe zi functionare de luni pana vineri (scoala cu 2 schimburi), noaptea, sambata si duminica lasat in 

functionare - consum 4,4 kWh/saptamana, pentru 60 de laptopuri un consum de 264  kWh 

         Din calculele rezultate se conturează clar avantajul înlocuirii calculatoarelor cu laptopuri 

având aceeași performanță. Materialul a fost folosit în proiectul EcoȘcoala, având un impact important asupra 

elevilor, aceștia conștientizând importanța economisirii și implicit rolul jucat de către electrotehnică și 

energetică în economisirea energiei. 
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Math @ School no 2 Lugoj  
 

Adriana Mariş  
Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu”, Lugoj 

Florin Mariş  
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Lugoj 

 
 

ABSTRACT: M(athematics) = T(heory) + E(xercices) + E(xercices) + . . . is the motto of the webpage that 
generates infinite number of core mathematics exercises, for middle schools students 

KEYWORDS: Practice, Mathematics, Connect with students 

 

1   Technology is our ally 
As teachers, we don’t only provide knowledge, but also try to reach children’s heart and mind, either we do 

that by traditional means or by using technology and modern means. I choose to use technology, besides 

traditional teaching, due to the fact that children use it from early ages – computers, smart phones, tablets, 

cameras, etc.             

Almost all of my students have facebook accounts, emails and numberless accounts for unnamed apps 

on the net. Why wouldn’t I use this to serve my purpose – connect with student even outside the classroom?  

My first attempt on this matter was to create a web-google-page like a forum where students and I 

would post notices, questions, answers, extra work, stuff except teaching materials - the time for that is in the 

classroom, same for every student. The URL of the site is https://sites.google.com/site/marisscoala2lugoj/ . It 

worked well for a while, but it was not as much permitting as I would have liked it to be.  

 

 
 

 

Eventually, my second attempt was a facebook site https://www.facebook.com/pages/MateScoala-2-

Lugoj/210646388959918 .  

This was based on the fact that each time I was checking my facebook account, my students were there, online 

and alive! If I ever wanted to tell them something, once classes were over, facebook was the solution. I used 

this space to disseminate interesting news about math, science or anything else related to school. But this one 

has limited resources, too.  

                  

 

 
 

 

 

 

https://sites.google.com/site/marisscoala2lugoj/
https://www.facebook.com/pages/MateScoala-2-Lugoj/210646388959918
https://www.facebook.com/pages/MateScoala-2-Lugoj/210646388959918
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Being a math teacher, I always dreamed about differentiated learning environment, where every student 

would learn and practice at his own pace.  I had a good idea of how I could improve students’ capabilities in 

math. I was planning to build a web site that would provide infinite number of basics exercises for students, to 

train their basic math capabilities. Of course in order to do that I needed a web space that would allow me to 

program / to code the content.  

 

2   M = T + E + E + E + . . .   

 

During the summer of 2014 I succeeded to find a website provider where coding was permitted and the created 

website was delivered on computers and mobile devices (tablets or smart phones). From my point of view, that 

was perfect – students could access it from various places.  

 

 
 

 

I documented myself about building and coding webpages and I started to work on the website named  

“ M = T + E + E + E + . . . “ which has the URL at http://proflorin.weebly.com/ . 

 

Even if the main page is "Curriculum", the site has several other pages: "Home", "About", "Gadgets", 

"Forum", "Contact". 

 

 
 

"About" delivers a few voice messages built with Voki - a web application. One of the Voki is a 

welcome message. Another Voki is explaining how to use the site and, of course, one of the Voki is explaining 

that the site is still in construction, so not all lessons are active. 

"Gadget" shows a list with with other sites that provide Math instruction, either built by teachers, 

schools or specialized developers. 

"Contact" gives two ways to contact me, either by email or it provides a map with the position of the 

school in Lugoj. 

Back to "Curriculum", wich is the most used page of the site and will take more time until it will be 

fully operational. It is structured in 24 chapters, 12 for Algebra and 12 for Geometry. The chapters cover the 

entire middle school curriculum, but are not structured by grades, due to the fact that the same chapter is often 

treated in two grades. Each chapter is represented by a button, that once pressed will guide the user to a next 

web page where the choosed chapter is detailed in subchapters, lessons and types of exercises.  

 

http://proflorin.weebly.com/
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From all the treated chapters in the webpage, I would like to get into details for some of the lessons / 

types of exercises. 

Into chapter A1–Natural numbers, one of the most chalenging pages to code was to recognize the 

name of each digit of a number, to make correct connection between a digit and the name of it, and to ask 

correct questions at this regard.  

 

 
At chapter A5-Decimal numbers, some hard to code pages were the operations with decimal numbers, 

especially multiplication and division, where I had to control the number of decimals of a number. 

 

 

 

 

 

Many and each of algebra lessons and exercises were a challenge for me - to decipher the right and 

optimal way of solving the problem.  

Nevertheless, Geometry lessons were even more challenging, because a figure had to be drawn, and 

graphic programming is even harder. But this was not a reason to stop, but to persevere and to succeed.  

After days of work and search I managed to code my first geometry page: G1-Relations between 

points, lines and planes. It combines graphic display and JavaScript code to generate points, line equations 

and provides the dialogue with the user.  
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3   Levels of programming   
The basic concept of the site is to provide countless number of math exercises or problems for each curriculum 

standard. 

 As the site builder allowes using JavaScript code, I started to learn JavaScript using various dedicated 

websites, as www.w3schools.com. JavaScript is part of browser programming, and relatively easy to use. Best 

part of it is that it makes webpages interactive, providing to the user various answers, based on previous input. 

 What I liked the most out of it is that, as all programming languages, JavaScript has a function that 

randomly generates numbers, allowing me to generate almost infinite number of same type of exercises, and 

providing pupils the opportunity to practice until they master the concept.  

 One of the first codes I wrote is number addition. Only, before learning to write code in JavaScript, I 

had to learn basics about HTML. I learnt the basic content of a html text, that has to be used each time I write a 

JavaScript code 

<html> 

<head> 

. . . title to display in title bar . . .  

</head> 

<body> 

. . . content to display in web page . . .  

</body> 

<script> 

. . . JavaScript code (not displayable, but ensures the interactivity computer - user) . . .  

</script> 

</html> 

 

 
 

JavaScript code is part of the HTML code, written between <script> and </script>. 

 Being at my beginnings as a JavaScript coder, my first attempts were using JavaScript alerts = opened 

windows that stops/pauses the computer running and wait for user response.  

 Later, I documented and learnt to use text input boxes and combining HTML and JavaScript. This 

makes the web page usable even better from smart phones or tablets. 

 

 
 

 Each day, or week, I add new lessons to the site. My first goal is to provide any student in my school, 

city or country the necessary amount of practice until he masters the mathematical concept that he’s struggling 

with. 

  References 

 

  http://www.w3schools.com/js/default.  

  http://www.weebly.com/weebly/main.php  

  http://www.tutorialspoint.com/codingground.htm  

http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/js/default
http://www.weebly.com/weebly/main.php
http://www.tutorialspoint.com/codingground.htm
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Ecuaţii cu soluţie unică rezolvate folosind GeoGebra 

Monica PETRE 
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea, ROMÂNIA 

monicaxyzpetre@yahoo.com 

 

Rezumat: Articolul acesta se vrea a fi o pledoarie pentru folosirea softului GeoGebra în rezolvarea unor ecuaţii 

nonstandard,dificile. Eu l-am folosit cu succes la rezolvarea ecuaţiilor exponenţiale şi logaritmice cu soluţie unică.Folosirea 

softului în faza de analiză a problemei, sau în faza de investigare cred că este foarte potrivită, mai ales atunci când nivelul 

clasei nu este foarte ridicat. Scriind ecuaţia sub forma unei egalităţi dintre două funcţii şi analizând graficele acestora, putem 

stabili împreună cu elevii,  implicându-i activ în acest proces (prin construirea graficelor cu ajutorul GeoGebra, prin stabilirea 

proprietăţilor acestor funcţii pe baza graficelor), o strategie de rezolvare a fiecărei probleme. 

Problema 1. 

Să se rezolve ecuaţia: 

                             
 

 
                       ■ 

Ecuația este destul de dificilă, deci o reprezentare grafică a funcțiilor ar fi foarte utilă pentru a observa atât 

soluția, cât și monotoniile funcțiilor. 

 

C.E. 
          

                     
  

Ecuaţia este echivalentă cu     
                

 
 

 

 
                            

     

                

 
 

 

 
                        

     
                

 
                       

   (1) 

Dar  
                

 
                   

(din inegalitatea mediilor) 

Aplicând funcţia       ( care este strict crescătoare) inegalităţii anterioare, obţinem: 

mailto:monicaxyzpetre@yahoo.com
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  (2) 

Din (1) şi (2) rezultă că avem egalitate dacă şi numai dacă numerele pentru care am aplicat inegalitatea sunt 

egale, adică 1=         =    , deci x=1, care este şi singura soluţie. 

Problema 2. 

Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia: 

x+        
  

        

 
        

 

    
     

          
 .    ■ 

Demonstraţie: 

Ecuaţia poate fi prelucrată astfel: 

x+        
 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 
        

 

    
 

 
 

  
 
 
  

  

  
 
  . 

Se poate demonstra că funcţia din membrul stâng este strict crescătoare şi că cea din membrul drept este strict 

descrescătoare. 

Fie    şi    două numere reale astfel încât      . Folosind faptul că funcţia exponenţială de bază subunitară 

este strict descrescătoare rezultă  
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 funcţia din membrul stâng este strict crescătoare 

Analog se demonstrează că funcţia din membrul drept este strict descrescătoare. 

 

Pe baza graficului observăm că unica soluţie este x=3 lucru care se verifică uşor şi unicitatea rezultă din faptul 

că funcţiile au monotonii diferite. 

De exemplu dacă  
   

                          
                               

   
           

           
  

Deci f(x) g(x),  x  . Am demonstrat astfel că ecuaţia nu are soluţii mai mici decât 3. 

Analog se poate demonstra că ecuaţia nu are soluţii mai mari ca 3. 

Problema 3. 

Să se rezolve ecuaţia 

      
                        ■ 

 

Demonstraţie: 

C.E. x 0 

Ecuaţia mai poate fi scrisă şi sub forma: 
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Din analiza graficelor celor două funcţii se observă că x=1 este singura soluţie a ecuaţiei, ceea ce vom încerca 

să şi demonstrăm. Din inegalitatea mediilor rezultă că  

x+1+
 

 
       

 

 

 
 =3          

 

 
          

Funcţia           este o funcţie de gradul al doilea care are maximul egal cu 
  

  
  . 

Deci singura soluţie este x=1. 

 

Problema 4. 

Să se rezolve ecuaţia: 

      
           

       ■ 

 

Demonstraţie 

 

 

Analizând graficele celor două funcţii observăm că cele două grafice se intersectează doar într-un punct care 

are abscisa 1. Un alt lucru care se observă este că cele două grafice sunt simetrice faţă de prima bisectoare. 

Vom ilustra acest lucru folosind GeoGebra, folosind trasarea dreptei determinate de 2 puncte şi reflectarea unui 

obiect după o dreaptă. 

 

Analizând ultima imagine observăm că de fapt graficele funrţiilor f şi g sunt simetrice faţă de prima bisectoare, 

deci funcţiile sunt inverse una alteia. 
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Vom verifica acest lucru foarte uşor şi algebric. 

Fie funcţia f:R  , f(x)=      
    . Demonstrăm că oricare ar fi y real, y >       există şi este unic x din 

R astfel încât f(x)=y. 

      
                               

     

Cele două funcţii fiind inverse una alteia, ele se vor intersecta pe prima bisectoare, deci soluţia ecuaţiei se va 

afla rezolvând f(x)=g(x)=x, de unde se observă uşor că x=1. 

Problema 5. 

 Să se rezolve ecuaţia: 

               ■ 

Demonstraţie: 

Pentru început ar fi interesant să studiem graficele celor două funcţii. 

 

Dintr-o sumară analiză se observă că x=-1 este soluţie. 

Dacă x -1           , pe când     . Deci ecuaţia nu are soluţii mai mici ca -1. 

Dacă x                            . Concluzia: ecuaţia nu are soluţii din intervalul (-1, 0). 

Dacă x  0 , considerăm funcţia h(x)=             

h’(x)=       +            -2x 

h’’(x)=                           

h’’’(x)=                          0,    0 

  h’’ este strict crescătoare 

  h’’(x)   9         > 0  h’(x) este strict crescătoare h’(x) h’(0)=5 ln 2>0  

 h(x) este strict crescătoare h(x) h(0)=3>0            , 

deci ecuaţia nu are soluţii mai mari sau egale cu 0. 

Singura soluţie rămâne x=-1. 
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******* 

 

 

 

This publication it is a good opportunity to promote the GeoGebra platform among colleagues 

from Romania and other country and increasing the number of users. In the spirit of 

promoting partnership relations between the GeoGebra regional institutes and achieve and the 

real image of our actions through publication in the physical space and not only in the virtual 

web-space, we wait for your confirmation and materials proposed for publication. 
We encourage you to send your high quality, original work that has not appeared in, nor is under 
consideration by, other journals. We would like to draw your attention to: 
» papers should be written in English; 
» submit your manuscript electronically, in form of attached .doc file; 
» to facilitate communication between authors, editors and publisher, the author should furnish an e-mail 
address on the title page of the manuscript; 
» the refereeing is done by anonymous reviewers. 
TOPICS 
1.     Teaching mathematics with GeoGebra 
2.      Platform implementation strategies in curriculum 
3.     Teaching strategies in the sciences using GeoGebra 
4.     Theory and Practice in Mathematics Education 
5.       International perspectives on GeoGebra 
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MATEMATICA ESTE MAI FRUMOASĂ  
FOLOSIND CALCULATORUL 

 

Rodica PARASCHIV 
Colegiul Tehnic “Panait Istrati”, Brăila, ROMÂNIA 

 paraschiv_rodica2006@yahoo.com 

 
Abstract: Using computer-assisted learning or various educational software helps the student 

learn in a creative way , increases motivation and learning efficiency . The student actively participates in 

all stages of teaching, learning , assessment, is encouraged to explore the new content , to develop their 

imagination . I think the computer has become a tool for all those who want to unravel the mysteries of 
mathematics , a useful tool to students and teachers . 

 
“Schimbările în domeniul educaţiei depind de ceea ce fac şi de cum gândesc 

profesorii. E aşa de simplu şi totodată atât de complex.” 
 Michael Fullan 

1   Matematica este mai frumoasă folosind calculatorul 
Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să înveţe într-un mod 

creativ, creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate etapele procesului de predare, 

învăţare, evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia. Cred că acest 

calculator a devenit un instrument pentru toţi aceia care doresc să dezlege misterele matematicii, un instrument 

util elevului şi profesorului. O parte din activităţile pe care le-am propus elevilor şi care folosesc calculatorul, 

au condus cu siguranţă la atingerea obievtivului propus şi anume creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea 

matematicii. 

Potențialul tehnologiilor informației și comunicării pentru ameliorarea instruirii și pentru eficientizarea 

învățării este mare, însă valorificarea deplină în educație depinde de gradul în care cadrul didactic este pregătit 

să le integreze, de capacitatea și deschiderea întregului colectiv de cadre didactice precum și de resursele 

tehnologice disponibile.  

Este cunoscută de ceva vreme nevoia instruirii asistată de calculator, fiind înțeleasă în primul rând ca 

un răspuns social la cererea crescândă de educație, la nevoia de diversificare și sofisticare a ofertelor și 
instiţuțiilor de formare. Folosirea învățării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaționale atrage 

după sine adaptabilitatea informațiilor științifice la nevoile/ particularităţile psiho-fizice ale copiilor, abordarea 

materialului de studiat într-o manieră interactivă, stimularea motivaţiei pentru învăţare prin prezenţa 

componentei ludice sau oferirea sentimentului de confort pentru copii în general. 

Dezvoltarea tehnologiei a dus și la diversificarea softurilor educaționale ce facilitează înlocuirea unui 

tip de demers didactic clasic cu unul modern în care profesorul nu este decât un coordonator al activității și nu 

principala sursă de informare. 

Folosirea învăţării asistate de calculator sau a diferitelor softuri educaţionale ajută elevul să înveţe într-

un mod creativ , creşte motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ în toate etapele procesului de 

predare, învăţare, evaluare, este încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia.  

După unii specialişti aceste metode moderne oferă posibilitatea modelării, justificării şi ilustrării unor 

concepte abstracte, ilustrări ale graficelor greu realizabile, ale calculelor ce necesită volum mare de timp, 

vizualizarea proprietăţilor unor funcţii reprezentate grafic. De asemenea au loc realizarea recapitulărilor, 

sintezelor şi a schemelor atractive, animate care să conducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale şi ce 

este foarte important, activitatea elevului poate fi monitorizată pe tot parcursul lecției. 

Tot specialiştii afirmă că utilizarea acestor metode moderne prezintă şi o serie de limite printre care 

amintim: 

         utilizarea improvizată/neproiectată a calculatorului în timpul lecţiei duce la ineficienţa învăţării;  

         neparticiparea unor elevi la lecţie poate conduce la nerealizarea obiectivelor lecţiei;  

       utilizarea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice de calcul şi de 

investigare a realităţii, de argumentare și contra-argumentare;  

      segmentarea în exces a materiei 

În societatea contemporană constanta dominanta este „invazia” uluitoare a instrumentelor tehnologiei 

digitale în simbioză cu dinamismul perfecţionării lor şi extinderea exponențială a aplicabilităţii în toate 

mailto:paraschiv_rodica2006@yahoo.com
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domeniile vieţii socio-economice şi culturale. În această nouă realitate, educația informatică este necesară ca o 

a două “limbă maternă” deoarece TIC, cu o dezvoltare greu de estimat, tind să devină instrumente 

omniprezente de viaţă cotidiană care au schimbat şi schimbă integral raporturile dintre oameni, raporturile 

oamenilor cu mediul în care trăiesc şi implicit mentalităţile, atitudinile, deprinderile, modul de a gândi, etc. 

Dobândirea competenţelor digitale este o obligativitate indispensabilă a educaţiei oferită 

de şcoală pentru a se asigura dezvoltarea personală a tinerilor actualelor generații şi progresul lor profesional în 

scopul integrării cu succes în societatea de mâine. Indiferent de contextul în care se realizează învăţarea, 

prioritatea instruirii trebuie să fie formarea şi nu informarea, conţinuturile parcurse de elevi trebuie să fie utile 

soluționării problemelor de viaţă, rezultatul învățării trebuie să fie dobândirea competenţelor, iar profesorul 

trebuie să fie coordonator al procesului cognitiv şi partener permanet deschis spre dialog un stimulativ şi 

colaborativ. 

Procesul acceptării şi înserării TIC în demersul didactic trebuie să fie experimentat în permanenţă 

pentru a reuşi să atingă două scopuri bine definite: la nivelul elevilor performanţa rezultatelor învăţării, iar la 

nivelul profesorilor dobândirea abilităţilor de folosire eficientă, aşa încât formarea şi educaţia sǎ fie convertite 

în reuşită de viaţă. 

Informatizarea şcolilor, utilizarea calculatorului, softurilor şi intrumemetelor TIC în procesul de 

educaţie reprezentă, şi continuă să reprezinte, una dintre soluţiile răspuns şi ale sitemului noastru de învăţământ 

la solicitările societăţii de azi şi de mâine. Din acest motiv, informarea cadrelor didactice privind existenţa unor 

softuri pentrumatematică utilizate cu bune rezultate în alte sisteme de educaţie şi diseminarea unor experimente 

didactice cu bune rezultate pot oferi idei pentru soluţii la căutările de armonizare a metodelor tradiţionale de 

învăţare cu noile  

metode promovate de didactica modernă şi TIC. Contactul cu aceste inovaţii va conduce cu certitudine la 

reflecţii, experimente, comparări şi analize cu efect benefic asupra inerţie sau neîncrederii în valorificarea 

alternativelor oferite de TIC procesului de predare -învăţare-evaluare. Stimularea creativităţii didactice și a 

potenţialului inovativ al profesorilor sunt acut necesare pentru a creşte interesul și motivarea elevilor pentru 

studiul teoretic şi aplicativ al matematicii. 

 

2   Exemple de instrumente didactice informatice  
La orele de geometrie elevii pot fi învățați să deseneze diferite figuri folosind Paint. Descrierea secvenţei de 

lecţie „Să învăţăm să construim corpuri geometrice în Paint” clasa a VIII a : 

1.      Realizaţi un desen al unei piramide patrulatere regulate utilizând aplicaţia Paint 

2.      Deschiderea aplicaţiei Paint.  

3.      Folosim instrumentul pentru trasarea dreptunghiurilor  

4.      Modificăm înclinaţia figurii cu 50 de grade pe orizontal  

5.      Folosind instrumentul de trasare a liniilor desenăm diagonalele şi apotema bazei.  

6.      Folosind acelaşi instrument şi guma, marcăm celelalte laturi ale piramidei, înălţimea şi apotema  

7.      Selectând instrumentul de scris, notăm vârfurile priramidei. După ce desenul este terminat se poate 

salva în format JPG şi îl putem insera ca imagine în orice document word pe care îl edităm.  

Profesorul poate realiza prezentări, teste sau diferite alte materiale în care să folosească programul 

Paint pentru crearea unor figuri geometrice, sau capturi de ecrane, care pot fi inserate mai apoi în aceste 

documente, iar elevii pot realiza referate în care să insereze imagini editate, realizate de ei cu ajutorul aplicaţiei 

Paint.  

Softul Geogebra poate fi folosit la orele de geometrie, algebră, analiză matematică. Folosind Geogebra 

la orele de algebră elevii pot să observe graficele diferitor funcții, a proprietățile lor, coodonatele punctelor de 

intersecție dintre două funcții pentru clasele a VIII-a și a  IX-a. Tot la clasa a IX a la lecția sistemelor de forma 









ycbxax

ynmx

2
, Rnmcba ,,,, interpretare geometrică poate fi realizată cu ajutorul acestui 

program. Lecțiile de analiză matematică pot fi foarte interesante folosind acest soft elevii pot observa graficul 

funcțiilor, și celelalte proprietăți monotonia lor, asimptote, convexitatea lor. 

Geometrie: între joc şi nota 10 este o serie inovatoare de produse software educaţionale de 

matematică şi se adresează elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a. Produsele sunt elaborate conform programei 

şcolare în vigoare şi reprezintă un suport important pentru pregătirea tezelor cu subiect unic. Copiii vor fi atrasi 

într-o aventură petrecută în Egiptul Antic, pe timpul Faraonului Ptolemeu, unde îl vor asista pe învăţatul Euclid 

în rezolvarea problemelor şi vor fi ghidaţi pas cu pas în procesul de învaţare a geometriei. Trusa de geometrie 

virtuală, sintezele, explicaţiile, zecile de teste, jocurile interactive şi exemplele grafice reprezintă cel mai 

eficient mod pentru pregătirea tezelor cu subiect unic.  
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Geometrie clasa a VI-a "Provocarea Faraonului" tratează elementele de bază ale geometriei: punct, 

dreaptă, semidreaptă, segment, unghiuri şi poligoane. 

Geometrie clasa a VI-a “Secretul lui Euclid” este dedicat studiului triunghiului (Elementele unui 

triunghi, Clasificarea triunghiurilor, Construcţia triunghiurilor, Congruenţa triunghiurilor, Metoda 

triunghiurilor congruente, Mediatoarele unui triunghi, Bisectoarele unui triunghi, Înălţimile unui triunghi, 

Medianele unui triunghi, Triunghiul isoscel, Triunghiul echilateral). 

Comoara tâlharilor - Clasa a VII-a tratează: Relaţiile metrice în triunghiul oarecare şi relaţiile metrice în 

triunghiul dreptunghic 

La voia zeilor - Clasa a VII-a tratează Patrulaterele; Paralelogramele, Paralelogramele speciale; Condiţii 

necesare şi suficiente ca un patrulater să fie paralelogram; Condiţii necesare şi suficiente pentru ca un 

paralelogram să devină dreptunghi, romb, patrat; Centre de simetrie şi axe de simetrie; Trapez Arii. 

Geometrie clasa a VII-a “De ce leşină elefanţii?” este destinat tuturor elevilor care studiază cercul: 

Cercul; Unghi la centru şi unghi înscris în cerc; Teoreme despre coarde şi arce de cerc; Poziţiile relative ale 

unei drepte faţa de un cerc; Poziţiile relative a doua cercuri; Poligoane înscrise în cerc; Calcularea unor 

elemente în poligoanele regulate; Lungimea cercului şi aria discului; Patrulatere inscriptibile 

 

Concluzii 
„Societatea contemporană îşi duce existenţa într-o lume a deschiderii, când mâine este necesar să ştim 

mai mult şi altfel decât astăzi, să fim capabili a face ceva ce nu am făcut niciodată, în perioada în care am 

învăţat să facem ceva.” (Niculescu) 

Învățarea în societatea cunoașterii devine continuă atât pentru cel care predă cât și pentru cel care 

asimilează informația. Merită să reflectă dacă, ritmul exponenţial în care TIC se dezvoltă și pătrund în viaţa 

socio-economică, în cultură și școală, va continua să solicite noi schimbări rolului profesorului în educaţie. 

G. Pólya a comparat profesorul cu un negustor care trebuie să-şi vândă marfa utilizând toate mijloacele 

posibile: “Tânărul care refuză să înveţe matematica poate să aibă dreptate; este posibil ca el să nu fie nici leneş 

nici nepriceput, ci doar să-l intereseze mai mult altceva -există atât de multe lucruri interesante în jurul nostru. 

Este datoria dumneavoastră ca profesori, ca vânzători de cunoştinţe, să-l convingeţi pe elev că matematica este 

interesantă, că problema pe care o discutaţi acum este interesantă, că această problemă la care lucrează merită 

efortul.”  

Sub influența incontestabilelor schimbări aduse în societate de dezvoltarea TIC şi impuse educației prin 

comutări de paradigme -dobândirea competenţelor necesare sec XXI și practica didactică zilnică demonstrează 

faptul că elevii de azi, faţă de cei de ieri, au așteptări diferite de la școală, în ce priveșe învăţarea matematicii. 

Abordarea învăţării pe simbioza tradiţional-instrumente TIC are în plus și avantajul că asigură continuitatea 

instruirii matematice între liceu și facultate. 
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INEQUALITIES IN THE HISTORY OF MATHEMATICS: FROM 
PECULIARITIES TO A HARD DISCIPLINE 

 

Elena HALMAGHI &   Peter LILJEDAHL 
Simon Fraser University, Vancouver, CANADA 

 
This theoretical contribution comes from a broader study that investigates undergraduate students’ conceptions of 

inequalities. History of inequalities is looked into in a search for an answer to the question: Why are inequalities hard to 
meaningfully manipulate and understand? Memorable dates in the development of inequalities and the symbols for 

representing inequalities are highlighted. Implications for the teaching of mathematics are identified. 

KEYWORDS: Inequalities; History of Inequalities; Epistemological Obstacles. 

INTRODUCTION 
It is well documented in educational studies that students encounter problems when manipulating inequalities 

or when interpreting what an inequality is and what does a solution of an inequality represent (Linchevski & 

Sfard, 1991; Bazzini & Tsamir, 2004). Many studies on inequalities reported mostly on students’ 

misconceptions of inequalities (Linchevski & Sfard, 1991; Bazzini & Tsamir, 2004; Tsamir, Tirosh, & Tiano, 

2004; Sackur, 2004). Some attempts were also made to decipher the nature of those misconceptions 

(Linchevski & Sfard, 1991; Tall, 2004; Dreyfus & Hoch, 2004).  

 The investigation into the history of inequalities presented here attempts a shift from how 

students perform on inequalities to why students perform poorly on inequalities and provides some answers in 

this regard. 

1. Why are mathematics educators looking at the history of a concept? 
When the teaching, learning, or understanding of a concept encounters problems, there is a tradition in 

mathematics education research to turn the search for the answer to the problem toward the history of the 

concept (Cornu, 1991). In the development of the concept, one may find information about periods of slow 

development. There could be an indication somewhere that the concept had been creating problems to 

mathematicians first. As it is well known, Hippasus probably died for discovering irrational numbers. Even if 

the Greek mathematicians had previously experienced incommensurability, they had problems accepting that 

the world is not fully explained by whole numbers and the relationship between them (Kline, 1972). Such 

incidents inform us about epistemological obstacles associated with irrational numbers. 

 Epistemological obstacles are a “way to interpret some of the recurrent and non-aleatorical 

mistakes that students make when they learn a specific topic” (Radford, 1997, p.8). Radford follows 

Brousseau’s classification of recurrent mistakes in order to have a clear picture of epistemological obstacles: 

(1) an ontogenetic source (related to the students' own cognitive capacities, according to their development); 

(2) a didactic source (related to the teaching choices); 

(3) an epistemological source (related to knowledge itself) (Radford, 1997, p.9). 

 Epistemological obstacles could be identified for a concept under observation by confronting 

the obstacles found in historical texts with the recurring mistakes our students are making when working on 

that concept. Teaching a concept linked to epistemological obstacles and being aware of that, the educator 

could plan when and how it would be more appropriate to introduce that concept to the students to avoid 

unnecessary hardship. Also, the teacher can work on training the students to practice that concept even when 

the meaning is obscured and manipulation mistakes are persistent (Sfard, 1995). Reaching procedural fluency 

could be a step toward relational understanding. 

 Several studies indicate that the history of mathematics is valued not for detecting 

epistemological obstacles only, but for informing the teaching of mathematics as well as research in 

mathematics education in various other ways (Bagni, 2005; Burn, 2005). Historical anecdotes used by many 

teachers as motivators for the study of a concept are viewed as a naïve but powerful approach of history to 

didactics (Radford, 1997). Recapitulation, or presenting topics through their historical development, is another 

way of using the history of mathematics in class, since the method essentially sets the stage for the students to 

recreate the concept (Radford, 1997).    

*********** 

 

Articolul poate fi consultat in integrum în Vol.4 No.2 a Jurnalului Internațional GeoGebra  

GGIJRO                     https://ggijro.wordpress.com/issues/vol-4-no-2/  
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Specificul utilizării mijloacelor moderne în educaţia 
preşcolară 

 

Aida CIOLTE 
Grădinița cu program prelungit "Otilia Cazimir", Baia Mare, ROMÂNIA 

 

În goana după informaţii, trebuie găsită o cale prin care aceastea să fie utile în folosul individului şi 

al societăţii. De aceea, se caută mereu noi căi de optimizare a procesului de predare învăţare-evaluare, 

perspectiva fiind mereu deschisă. 

 Utilizarea mijloacelor mass-media şi a noilor tehnologii în procesul de educaţie este unul dintre 

aspectele căruia trebuie, cu siguranţă, să i se acorde azi importanţă deosebită. 

Schimbările din domeniul curriculumului preşcolar se cer bine corelate, astfel ca ele să conducă la 

realizarea unor performanţe superioare în învăţarea preşcolarilor. Prin introducerea informaţiilor digitale şi 

îmbunătăţirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare se conferă învăţământului preşcolar caracterul 

societăţii cunoaşterii în care ne aflăm. Proiectarea conţinuturilor tuturor disciplinelor, fără analiza serioasă a 

accesibilităţii acestora, nu are efecte pozitive.  

Ţinând cont şi de schimbarea referitoare la începerea şcolarităţii obligatorii la şase ani, accentul 

trebuie să  se deplaseze către activităţile concrete, utilizându-se foarte mult jocul, mişcarea, şi folosirea 

mijloacelor moderne de educaţie, cum ar fi PC-ul şi software-ul educaţional, cu toate noutăţile şi dificultăţile pe 

care le implică, precum şi tehnicile multimedia.  

Mijloacele de învăţământ cuprind ansamblul tuturor resurselor materiale utilizate în vederea 

îndeplinirii obiectivelor instructiv-educative din grădiniţă. Ele reprezintă instrumentele auxiliare care 

facilitează procesul de predare, văzut mai ales ca activitatea de comunicare, şi 

stimulează, intensifică activitatea de învăţare, sporindu-i eficienţa.   

Mijloacele tehnice audio-vizuale includ acele dispozitive electrice şi electronice care folosesc 

imaginea, cuvântul şi sunetul sau combinaţii ale acestora în scopul transmiterii şi recepţionării unor conţinuturi 

şi stimulării învăţării, prin solicitarea analizatorului vizual şi auditiv.  

Folosirea lor prezintă deopotrivă şi avantaje şi dezavantaje, deci, ele sunt utile şi eficiente în măsura 

în care prin integrarea acestora în activităţi se asigură unele  finalităţi pedagogice clare şi este  precedată de 

pregătirea grupei pentru perceperea mesajului pe care-l transmit. 

Învăţământul actual nu se poate dispensa de mijloacele de învăţământ, dar folosirea lor abuzivă şi 

insuficient pregătită, în raport de obiectivele urmărite, poate avea efecte negative.  

Eficienţa utilizării mijloacelor de învăţământ este condiţionată de experienţa cadrului didactic, de 

priceperea lui de a alege şi a valorifica la momentul potrivit acele mijloace care servesc cel mai bine 

obiectivelor pe care le urmăreşte în activitate. 

Multe produse educaţionale transformă învăţarea într-o activitate distractivă, deoarece copiii învaţă 

mult mai uşor când se joacă, iar copiilor le place să se joace pe computer, învatarea pe calculator poate deveni 

o solutie ideală. Copilul învaţă astfel lucruri noi fără să depună efort special, fără să se plictisească. 

Cunoştinţele  sunt mai uşor înţelese cu ajutorul calculatorului, deoarece acesta oferă un suport vizual 

şi auditiv, promovând interactivitatea. Copilul descopera el insusi cunoştinţele şi are posibilitatea de a vedea 

“ce s-ar întâmpla dacă...”. 

Copilul are nevoie are ocazia, în jocurile educationale printr-o serie de să-si fixeze cunoştintele. Prin 

intermediul testelor cu feedback, care atunci când copilul greşeşte, îi oferă indicii de rezolvare. 

Spre deosebire de televizor, calculatorul permite interacţiunea activă şi selectivă cu materialele. A 

alege informatiile utile, a selecta sursele în care poţi să ai încredere sunt câteva dintre lectiile pe care le învaţă 

copiii care folosesc computerul.  

Produsele educaţionale pe calculator pot fi meditatorul ideal deoarece sunt suficiente, copilul nu are 

nevoie de alte materiale, ele testează nivelul iniţial al copilului, îl învaţă – îi explică, fixează cunoştinţele noi şi 

îl evaluează. Cu softurile educationale copilul nu „toceste”, ci este ajutat pentru a înţelege. 

Valoroase pentru preşcolari sunt şi produsele educaţionale care au abordari interdisciplinare, acestea 

îl ajuta pe copil sa transfere informaţiile în diferite alte situaţii şi contexte. La fel cum se intampla în viaţă, 

pentru rezolvarea unor situatii problema vom apela la soluţii, uneori neaşteptate şi aparent nepotrivite acestui 

gen de probleme. 

Pentru a utiliza aceste mijloace moderne în procesul de educare a preşcolarilor, cadrele didactice 

trebuie să stăpânească ele, mai întâi, foarte bine modul de utilizare a aparaturii, să aleagă soft-uri adecvate 
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vârstei şi nivelului copiilor, să dispună de baza materială necesară (internet, CD-uri, softuri educaţionale, filme 

didactice etc). 

Deosebit de util, în acest sens, este şi parcurgerea de către copii a unui opţional de iniţiere în 

utilizarea calculatorului cu un specialist în domeniu. 

 În urma activităţilor desfăşurate am constatat: 

 - utilizarea calculatorului la vârsta preşcolară este posibilă şi utilă; 

 - jocurile pe calculator contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a memoriei 

vizuale şi a atenţiei voluntare; 

 - utilizarea calculatorului reprezintă un mijloc de învăţare preferat de copii pentru faptul că este 

interactiv, animat, viu si activ; 

 - stimulează interesul, curiozitatea, dar mai ales independenţa în rezolvarea sarcinilor şi căutarea 

soluţiilor; 

 - permite minţii şi mâinii “să se joace” până la găsirea soluţiei, creând din instinct şi imaginaţie sau, 

uneori, din simpla plăcere ludică; 

 - dezvoltă calităţi personale, ca: perspicacitatea, creativitatea, gândirea logică, puterea de concentrare, 

îndemânare specifică; 

- copilul poate utiliza calculatorul aproape în orice tip de activitate didactică, cu condiţia ca 

educatoarea să găsească cea mai potrivită modalitate, cel mai potrivit moment şi cele mai potrivite metode şi 

procedee pentru a conduce copilul prin labirintul minunat al calculatorului.  

Utilizarea noilor tehnologii în activitatea didactică din grădiniţă aduc un suflu nou în derularea 

activităţilor, dar ele trebuie folosite cu măsură, fără a se exagera, fără a renunţa la activităţile dinamice, 

activităţile de tip outdoor, alte jocuri şi activităţi specifice micii copilării.      
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ABSTRACT: This study points out the route of implementing scientific terms in order to clarify 
meaningful concepts of ‘educational technology’ and ‘instructional technology’. The final target is that of 

finding a good theoretical frame for introducing computers in an educational curriculum on the basis of 

coherent theses.    
KEYWORDS: curriculum, computers, educational technology, instructional technology, Finn, Coulson, 

Carroll, USDLA. 

 

Background on integrating technology in education 
 

When Marconi discovered radio, he called it “the wireless telegraph” – the communicator between two 

different points. But the importance of ‘wirelessness' was to be revealed only later, when the unbelievable 

power to transmit messages from a single source to many listeners became a social force.  

 Likewise, people nowadays are still in process of discovering what roles computers may play in our 

lives. At the beginning experts predicted their military role and scientific need. Years later computers are 

present in business and schools, politics and economics … everywhere, educating, informing and entertaining. 

The World Wide Web has turned them into extraordinary communication tools.  

 In 2015 it is rather difficult to find the best definitions for a domain which has a history of more than 

20 years: computers working for schools. It was almost overnight that blackboards have become ‘active’ and 

that textbooks or student books, manuals or guides have been transformed into ‘interactive’ tools. A huge 

industry of ‘soft’ and ‘hard’ has been trying for at least 10 years to cover each and every need of the 

educational market.   

The competence-centered curriculum places the students in the centre of the educational policy. The 

educational paradigm shifted from objective-centered teaching to the process of learning and evaluation, and it 

has as a final target the students’ competences of written/oral comprehension and written/oral production. 

Competences contribute to the competent personality of the students who apply their knowledge in new and 

various situations in the real life, analyse and have decisions, work as members in a group, prove their abilities 

of constructive collaborators, prove their responsible attitude towards the environment and the natural 

resources, possess self-development capacities, are highly motivated, and can apply a systemic thinking way in 

the process of adaptation to a permanently changing world.    

Technology changes each and every aspect of the human life. The digital culture determined 

educational reactions: teachers and learners demand the implementation of the digital competence.  

 Nevertheless, curricular approaches including special ‘technological’ chapters have been especially 

designed in order to select the best or the proper ways of teaching/learning with the computer support. Children 

born today have access to media and computer since the first seconds of their lives so adapting teaching style to 

their needs is an imperative target of the new century.  

 Two fields (still under debate) have been defined by the curriculum researchers in order to clarify the 

educational ‘paths’: ‘the educational technology’ and ‘the instructional technology’. 

 

 EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 

 Three major ideas contributed to the final definition of an ‘educational technology’: ‘engineering’, 

‘science’, and ‘audiovisual education’. (Januszewski 2001, 1). 

 Munroe (1912) was the first theoretician of ‘educational engineers” who should study this ‘huge 

business of preparing youth for life, to find out where it is good, where it is wasteful, where it is out of touch 

with modern requirements, where and why its output fails’. (Januszewski 3) Viewed from an industrial 

perspective, education was offered as a model of infrastructure and cost. W.W.Charters (1945) focused on 

means and methods of instruction, refining the engineering model. He identified the basic characteristics of 

engineering and assumed that only these can be applied in curricular models: the systematic nature, scientific 

applications, the efficient utilization of resources, and the production goals.  Charters is the first researcher who 

develops a new curricular chapter: that of ‘educational technology’. In his opinion, educational engineering, 
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like industrial engineering, should derive its methods based on research in a step-by-step and thorough process 

through a science designed to standardize processes and outcomes.  

 Kliebard (1987) is one of the first theoreticians of the learners’ environment. The author propels the 

idea that children should be ‘analised’ in their natural environment before any curricular objective should be 

designed. By collecting and refining data about children, the prescribed activities for their education become 

scientifically meaningful. The scientific contribution to education was precisely measured by laboratory and 

experimentally derived methods in order to screen and place students, establish the curriculum, deriving the 

proper instructional methods, and test students. New theories about ‘efficiency’ and ‘effectiveness’, 

‘prediction’ and ‘control’ will derive from these studies. Other specific examples from the field include: the 

systems models, behavioural objectives, task analysis, mastery learning techniques, quantitative/qualitative 

nature of referenced testing.  

 Finn (1960) was the first who announced a new educational field: that of educational instruction. The 

initial research was based on hardware and equipment. One of his disciples, Ely, wrote that: ‘this analysis must 

begin with a consideration of the audiovisual field since it was here that the initial developments in the 

technology of instruction were largely concentrated. Audiovisual personnel were the first technologist in 

education.’  

 Saettler (1990) will reinterpret the effect of the audiovisual education into a new context. The author 

shifts the emphasis from the machine-based concept of education to a systematic approach for improving 

instruction. It is with this author that a distinction appears between educational technology and instructional 

technology.  

 In 2004 the Association for Educational Communications and Technology (AECT), the Definition 

and Terminology Committee, specified that the concept of ‘educational technology’ has been evolving ‘as long 

as the field has’, but offered a ‘temporary’ definition, as a ‘snapshot in time’: “Educational technology is the 

study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resources. 1 

 The main postmodernist trends in the interpretation of ‘educational technology ‘concept are: study 

means research, including reflective practice; ethical values are collected into a ‘Code of Ethics’; learning is 

‘facilitated’ instead of being controlled or caused; centrality of learning instead of teaching; performance is 

improved on the basis of quality criterion, leading to usable skills, not just inert knowledge; an eclectic view of 

the design process; it makes the attribute of “technological” explicit, with the rationale that tools and methods 

that are not technological fall outside the boundaries of the field.’      

 In 2015 ‘educational technology’ is generally referred to as ‘instructional design’ (in opposition with 

‘instructional media’ – translated as ‘learning objects’.)  

The most common models of ‘instructional design’ are: 

 ADDIE: ‘Analyse (learners’ characteristics, tasks to be learned), Design (learning objectives inside an 

instructional approach), Develop (training materials), Implement (instructional materials), Evaluate (the desired 

goals)’. 

 DICK AND CARRIE (1978)2:  SYSTEMS APPROACH MODEL  

  
 IDSL (INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT LEARNING SYSTEM: originally published in 1970 by 

Peter and Mary Esseff. The components of this system are: 1. Design a task analysis; 2. Develop criterion tests 

and Performance Measures; 3. Develop interactive instructional materials; 4. Validate the interactive 

instructional materials.  

   

 

 

 

                                                 
1 The Definition of Educational Technology , by the Association for Educational Communications and Technology (AECT), 

Definition and Terminology Committee, June 1, 2004 at the website address: 

http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/molenda_definition.pdf (extracted 20 July 2012).  
2 The model was downloaded from the website address: 

 http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/carey.html   (extracted 20 July 2012).  

http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/molenda_definition.pdf
http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/carey.html
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INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY   
 

‘Instructional technology’ derived as a specific domain from the educational technology field. Two types of 

definition interchanged starting 1990s: 

 a. instructional technology as systemic and systematic approach;  

 b. in terms of audiovisual devices.  

The association of this term with the ‘learning object’ theory started in 1600 (Comenius). The new 

approaches about ‘learning objects’ exclude almost entirely the previous conceptions about the ‘teaching’ tools 

used in the classroom, in addition to textbooks: maps, crayons, photos, dictionaries, pictures, dolls… The 

simple physical presence of such ‘variables’ in the teaching/learning process has completely changed its place 

and importance.  

The Audiovisual Movement (1910-1923) brought forward instructional films and the growth and 

popularity of visual education. In 1930 the first organizations started to establish rules for creating slides, radio 

broadcasting, and motion pictures associated with the visual instruction. (the first movies which showed the 

effects of the World Depression). 

Starting 1950 interest has focused upon communication theories and media research on the 

background of television programmes for schools. The name of the field changed from audio-visual media to 

instructional technology in order to include the design and use of messages. Debates upon the description of the 

field are divided between a. application of scientific principles, particularly theories of learning and b. the use 

of equipment for presenting instructional materials.  

Finn played a major role in defining and establishing the field of instructional technology. He 

promoted technology as a way of thinking (‘educational technology’ – the term was used for the first time by 

Finn), and how to use machines to assist in this process and make learning more efficient (anticipating the field 

of instructional technology). The author criticizes the literary-oriented educational administrators who applied 

censorship in 1960 over the audio-visual methods, considered ‘second-class unwanted twin’. (Finn 2004, 11) 

Finn pleads for audio-visual communication against ‘Conversation’ (knowledge resulted from books) on the 

basis of eliminating the hard effort of reading long pages in books (‘Puritan Theory of Linguistic Perception’) 

and also destroying the theory of the elite (reading is individual and, by reading books, Conversation becomes 

supreme) in favour of mass communication. In a world hidden behind ‘iron masks’, Finn opens the door to the 

new ‘variables’ of the educational system.      

The potential of computers in the educational instructional process was anticipated by Coulson 

(Coulson 1971, 161) who wrote in 1970: ‘A modern computer has characteristics that closely parallel those 

needed in any educational system that wishes to provide highly individualized instruction’. He also noted that 

the specific benefits that the computer could offer are: a very large memory capacity that can be used to store 

instructional content material or to generate such material; can perform complex analyses of student responses; 

can make decisions based on the assessment of student performance, matching resources to individual student 

needs’.  
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The convenience the home computer started to offer was accelerated with the proliferation of the 

Internet in late 1990s. Starting as an extension of computer-based instruction, online education became 

increasingly popular and systematically researched starting 2000.      

 Reiser (Reiser 2001) specifically describes what he calls: 

- ‘instructional media’ (1960-1970): ‘the physical means via which instruction is presented to the 

learners’. This includes textbooks, videos, computers, and having an instructor physically instructing a group in 

a classroom. The author anticipated the Total Physical Response method of teaching which was defined only 

later in 2005.    

- ‘instructional design’ (1970-1990): ‘systematic process that is employed to develop education and 

training programs in a consistent and reliable fashion’.   

Since the moment Reiser specifically defined the difference between ‘educational technology’ and 

‘instructional technology’, the path to studying ‘instructional devices’ as ‘objects of learning’ was wide open. 

Specialists started to organize and structure the main modern technological means of education in order to 

understand the benefits, but also the bad effects of these upon the young generation. 

In 1994 CARROLL’S minimalist theory is based upon studies of people learning a wide range of 

computer applications including world processors and databases. This theory suggests that: all learning 

activities should be meaningful and self-contained; activities should exploit the learner’s prior experience and 

knowledge; learners should be given realistic projects as quickly as possible; instruction should permit self-

directed reasoning and improvising; training materials and activities should provide the error-recognition and 

use errors as learning opportunities; there should be a close linkage between training and the actual system 

because ‘new users are always learning computer methods in the context of specific preexisting goals and 

expectations’.(Carroll, 1998) With Carroll educational technology becomes closely related to instructional 

technology. In his view it is impossible to design new teaching methods without considering computers as 

means of instruction. These new instruments (‘resources’, ‘variables’ in older theories) are the ones which 

require adequate methods. Starting with Carroll teaching theories have become dependent on computer science 

and pedagogical practices and practical web-design strategies have invaded the educational field: ‘Keep 

important information at the top of the page’; ‘Keep frames simple and be consistent in design of text, graphics 

and sound to limit cognitive overload’; ‘keep pages short so learners don’t have to scroll’; ‘keep pages 

uncluttered by extracting unnecessary element’; ‘pages should download in 30 seconds or less with 14.4 

modem’; ‘screen excess information’; ‘Structure materials as topical modules’; ‘strive for quality not quantity’; 

‘design small’; ‘test any outside links regularly’; ‘get feedback from users’.  

    Instructional technology concept is generally associated with the ‘learning object’. Wiley is one of 

the first postmodern theoreticians who has tried to define the boundaries of this term. (Wiley, 2000) In the 

author’s perspective: ‘Technology is an agent of change, and major technological innovations can result in 

entire paradigm shifts’ so, consequently, “Learning objects are elements of a new type of computer-based 

instruction grounded in the object-oriented paradigm of computer science.”(Wiley, 2000) The fundamental idea 

is that learning objects nowadays are characterized by general access and usage through the Internet (i.e. 

traditional video tapes used as part of a lesson could be accessed and used in only place by only one teacher 

and a group of learners). As ‘digital entities’, the new learning objects have also become collaborative and can 

be improved by new versions. Instructional development is characterized by ‘reusable chunks of instructional 

media’: this means that teachers and learners have also the possibility to break the materials and reassemble the 

parts so that they should support their individual goals and thus ‘potentially increasing the speed and 

efficiency’. 

Instructional technologies are interoperable. Different institutions all around the world have 

developed and promoted instructional technology standards so that learners and teachers all around the world 

could become part of the new curricular approaches which use technology: the Learning Technology Standards 

Committee (LTSC) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) formed in 1996 in USA, the 

Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe in 2000 (ARIADNE), the 

Instructional Management Systems (IMS) Project in USA in 2000. In this perspective there is a working 

definition which stipulates that:  

       Learning Objects are defined as any entity, digital or non-digital, which can be used, 

re-used or referenced during technology supported learning. Examples of technology-supported 

learning include computer-based training systems, interactive learning environments, intelligent 

computer-aided instruction systems, distance learning systems, and collaborative learning 

environments. Examples of Learning Objects include multimedia content, instructional content, 

learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events 

referenced during technology supported learning (LOM, 2000). 
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Educational technology (‘technological design’) and instructional technology (‘technological media’) 

have added new theoretical and practical background upon which new modern theories and programmes have 

been structured. Many acronyms encipher various educational experiments under the umbrella of new 

curricula. The ‘voices’ do not form a ‘choir’ but the best advantage of this is the continuous research in the 

theoretical and practical aspects of the educational field. By demoting a previous conception, researchers build 

new other ways of dealing with terms, clarify the concepts, open new perspectives, and release imagination. 

Among the most famous educational and instructional ‘lab-experiments’ nowadays we should mention:  

a. Strauss and Frost (1999) – identify nine key factors  that should influence media selection: 

institutional resource constraints, course content appropriateness, learner characteristics, professor attitudes 

and skill levels, course learning objectives, the learning relationships, learning location, time (synchronous 

versus asynchronous), and media richness level. (Strauss, 2012) 

b. Dick, Carey, & Carey (2001) specify three major constraints operating on media selection, each of 

which may impede the selection process. These constraints include the following:  

 (Un)availability of Materials: Using existing instructional materials can facilitate the creation of 

instructional units; however, if no appropriate materials exist, then the instructor must create the materials. This 

usually leads to a production constraint. 

 Production Constraints: Creating quality instructional media can be a costly, in both time and 

money, enterprise. A central question to answer is what level of media quality is acceptable, that is, both time 

and cost efficient as well as instructionally effective. 

 Instructor Facilitation: Most forms of instructional media involve teacher modeling, 

demonstration, implementation, or more broadly, facilitation. The amount or difficulty of this processes of 

media facilitation may inhibit a teacher's ability to effectively utilize the particular media. 

c. In 2006 the USDLA (United States Distance Learning Association) edited an ‘Instructional Media 

Selection Guide for Distance Learning’ with ‘Implications for blended learning’ and ‘featuring an introduction 

to virtual worlds’. (Holden 2010) From the very beginning it is stated that: ‘Media selection is an integral part 

of the Instructional Systems Design process. In that role, media selection ensures that a specific instructional 

medium can support the attainment of a given learning objective’. The theory about distance learning is 

integrated into ‘blended learning’ concept which is ‘hybrid learning’. The new concept derived from various 

experiments which in time had become regular methods of teaching/learning: Correspondence (1883) joined 

Technology – enabled concept (1950-1990) into the complex Distance Learning method. Technology-enabled 

developed into e-learning and TV (satellite and cable), audio tape, audio graphics and audio conferencing 

techniques. E-Learning derived into Computer Mediated Learning, Electronically Assisted Learning and Web 

2.0 e-Learning.  

d. In 2010 a lot of discussions bring forward Web 2.0 in teaching and learning. Web 2.0 refers to 

“web applications that facilitate interactive information sharing, interoperability, user-centered design, and 

collaboration on the World Wide Web” (Wikipedia, 2010).  Blogs, wikis, podcasting, social bookmarking, and 

social networking sites are some examples of Web 2.0 applications. These new technologies have allowed 

users to easily publish content online and to connect and network with people who share similar interest 

without regard to physical location. The use of tags particularly enables students and teachers to collectively 

categorize and find content easily. In a nutshell, Web 2.0 could be characterized by openness, user 

participation, knowledge sharing, social networking and collaboration.  

Year 2015 has come up with new suggestions for educational tech trends. Some of them are 

really unexpected and hardly recognizable as ‘educational’ but the word ‘trend’ explains only the present 

tendency without specialized theory or research for the moment: MOBILE PHONES: unexpected information 

which can become knowledge at request; BYOD (‘bring your own device’): Students are asked to bring their 

own devices to school: IPod touches, tablets, laptops, mobile phones, e-readers, net books… Teachers will find 

new ways of using these devices as possible educational resources for their students; NATURAL USER 

INTERFACES: important innovation which can be used in the educational field: touch screens, voice-

activation, motion-sensing; WEB APPS (HTML5): using Flash in order to access different web-based 

educational applications; DATA: standardized testing based on analytical tools which is supposed to be 

improved by the new ‘data paces’ in the future. All of this information is already stocked in the Internet, but 

‘data exhaust’ is to be counted and brought into discussion by the new taxonomy researchers; 

PRIVACY/SECURITY: government legislation in the USA especially dedicated to children and students’ 

interactions in the virtual space: COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), CIPA (the Children’s 

Internet Protection Act), and FERPA (The Family Educational Rights and Privacy Act). This major trend of the 

year 2012 is inspired by the negative effects of searching for random information on unprotected web sites: 

messages with violent, racist, implicitly sexual, xenophobic contents. Specialists haven’t delivered yet 

theoretical backgrounds for such virtual threats, but a number of laws are constituted on Teachers’ and Parents’ 
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associations local case studies; OPEN LICENSING: open source technology, open source textbooks, open 

educational resources and open source data; PEER TO PEER: social learning virtual resources in order to offer 

teachers and students various practical ways to collaborate on safe platforms. It is meant to be applied either in 

pair work inside the lessons in the classroom but also with students miles away. Communication will be 

involved not only into a mere connection matter, but mainly as a method to create big opportunities for learners 

to help and teach each other; GAMING: new gaming applications for educational targets by using mobile 

technologies, data and analytics, new and engaging ways to move through lessons. Specialists are asked to 

theoretically introduce the concept of ‘educational games’ as a brand of learning objects.    
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Matematica prin proiecte   
 

Nicoleta DINCĂ  
Prof. Școala Gimnazială Anton Pann, Brăila, ROMÂNIA 

 

” Aş dori ca cineva iscusit în matematici şi fizică să se ocupe de jocuri. Spiritul 

omenesc scânteiază în jocuri mai puternic decât în orice altceva.” 

Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716, matematician şi filosof german) 

 
1  . Argument 
          Elevul, sătul de ora de matematică obişnuită, doreşte să iasă din tiparul ,, şablon ” al unei ore de 

matematică şi să înveţe ,, şi în alt fel ” matematica. 

 Orele de opțional vor constitui o destindere psihică  şi mentală, stârnind totodată interesul şi 

curiozitatea de a afla cât mai multe lucruri. 

 Elementul de joc, care face ca matematica să fie recreativă, poate lua diverse forme: o enigmă, un truc, 

un paradox, o poveste, o eroare logică sau pur şi simplu matematică, cu unele trăsături curioase sau amuzante. 

 Există multe asemănări între joc şi matematică. 

 Pentru că, oare ce altceva este un joc, decât o suită nedeterminată de probleme de rezolvat, în funcţie de 

condiţiile date? 

 Şi la urma urmelor ce altceva este matematica, decât o rezolvare de enigme? Şi ce altceva este ştiinţa, 

dacă nu, un efort sistematic de a da răspunsuri la enigmele pe care ni le propune natura? 

 Misterioasă şi fermecătoare, satisfăcând nevoia universal umană de distracţie, matematica „distractivă” 

ţine de  frumosul pur, de cea mai profundă trăire omenească – misterul. Iar interesul multor minţi luminate ale 

lumii pentru jocul matematic nu este greu de înţeles, deoarece gândirea creatoare care se dăruieşte unor astfel 

de subiecte este de aceeaşi natură cu tipul de gândire care duce la descoperirea în ştiinţă. 

Caracterul atractiv şi distractiv al materialelor prezentate are drept scop stimularea plăcerii şi a interesului 

elevilor pentru această ştiinţă strâns legată de viaţă – MATEMATICA. 

 De asemenea, scopul opţionalului ”Matematica prin proiecte” este de a dezvolta la elevi gândirea 

matematică, logica şi de a-i pregăti pentru viaţă. 

 

2.  Exemple de activități 

         2.1. Proiectul ”NUMERE FERICITE, NUMERE TRISTE” 
        Știm cât de mult ne fascinează uneori numerele. Unii dintre noi încercăm să căutăm, din curiozitate sau 

din pur și simplu dorință de rezolvare, răspusuri la unele probleme personale prin ”magia numerelor”. Un astfel 

de exemplu este proiectul ”Numere norocoase, numere ghinioniste”. 

        Cercetați toate numerele naturale de la 1 la 100, după un model oferit înainte, daca numărul zilei de 

naștere, sau a anului nașterii, sau oricare alt număr este ” fericit” sau ”trist”. Dacă„ numărul ales respectă 

regula de mai jos, este ”fericit” dacă nu respectă regula este număr ”trist”. 

5 5  5 = 25  2 + 5 = 7 ( număr ” trist”) 

7 7  7 = 49  4 + 9 = 13 1  1 + 3  3 = 1 + 9 = 10  1 + 0 = 1 ( număr ”fericit”) 

16   1  1 + 6  6 = 37 3 + 7 + 10 1  1 + 0  0 = 1( număr ”fericit”) 

25 2  2 + 5  5= 29  2 + 9 = 11 1  1 +1  1 = 2 ( număr ”trist”) 

  
2.2. Proiectul ”TRIADIA” 
Ați învățat deja că în marea lume a numerelor multe lucruri interesante se întâmplă. Există un loc 

fascinant acolo, în lumea numerelor, numit Triadia. Toți locuitorii sunt triazi și fiecare dintre ei are propriul 

nume. Dar, nu este un nume pe care-l folosim noi , cum ar fi Maria, Ioana, ci un nume format din trei cifre 

legate de o anumită regulă. Astfel, locuitorii Triadiei se recunosc unii pe alții și știu de îndată cine este strain în 

acel loc. 
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Fișa de lucru 1: 

 

Fișa 1 Data: Numele: Clasa: Triadia 

Cine este locuitor al  Triadiei? 

 

 

Sarcina 1: Găsește regula după care se recunosc  locuitorii Triadiei? 

 

Iată  locuitorii Triadiei ( cu numele lor și regula după care aceștia își pun 

numele) 

(3,5,8); (2,2,4) ; ( 1,5,6); (12,13,15): 

 

Străinii din  Triadia (sunt cei cărora nu li se aplică regula ): 

(2,6,7); ( 8,9,10); (5,1,6);  

( 13,12,15); (0,3,3) 

 

 Numele 

locuitorilor de 

pe Triadia 

Sarcina 2: Câți locuitori ai Triadiei au în componența numelui lor numai 

numerele 3,5,8? 

  

Sarcina 3: Găsește numărul lipsă pentru ca grupul de numere să reprezinte 

numele unui locuitor al Triadiei? 

(6,?,13); ( ?, 4, 8); ( 13,20,?) 

  

Descendenți și strămoși 

 

Sarcina 4: Triadul (2,3,5) are doi fii : (2,5,7) și (3,5,8). Triadul ( 10, 11, 

21) are doi fii  ( 10, 21, 31) and (11,21,32). Găsește care sunt fii triadului 

(10,13,23) 

  

Sarcina 5 

Găsiți toți nepoții ( fiii din a treia generație) a triadului (2,7,9) și toți 

strănepoții ( descendenții din a patra generație) ai triadului (9,25,34) 

 

  

Sarcina 6 

Găsiți toți strămoșii triadului (2,7,9) și strămoșii triadului (9,25,34) 

  

Sarcina 7 

Triadul (9,25,34) ar vrea să-și creeze arborele genealogic. Vreți să-l 

ajutați? Câți strămoși are el? 

 

  

Sarcina 8 

Alegeți mai mulți triazi și găsiți-le strămoșii. Puteți găsi un triad fără 

strămoși? Dacă da, numiți-l Adam. 

  

Sarcina 9 

Câți strămoși nepoți, strănepoți descendenți dina a patra generație are 

triadul (4,5,9). Puteți găsi un triad care are un singur descendent? 

  

Sarcina 10 

În Triadia, triazii care sunt mai ”apropiați” de triazii cu numele de Adam ( 

exemplu: între ei și cei numiți Adam sunt mai puține generații) au cel mai 

mare respect. Triadul (3,7,10) are un conflict cu triazii (1,4,5), (4,12,16) și 

( 6,14,20) care sunt mai respectați.  

Puteți să rezolvați conflictual dintre ei? 

  

 

 

Fișa 2: Cine sunt rude și cu cine? 

 

Fișa 2 Data: Numele: Clasa: Triadia 

 

Cine sunt rude și cu cine? 

 

Sarcina 1:   
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Găsește-l pe Adam printre fiecare dintre următorii triazi?  

(3,5,8) , (4,16,20), ( 5,25,30),  

( 18, 23, 41) 

Sarcina 2:  

Spunem că doi triazi sunt rude dacă au același Adam. Care din triazii din 

sarcina precedent sunt rude? 

 

  

Sarcina 3:  

În cosiliul local al Triadiei sunt 5 manageri. Legea Triadiei precizează că 

nu pot fi rude în consiliu. Aflați dacă a fost îndeplinită legea dacă în 

consiliul local există următorii triazi ( 3,6,9). (14,15,29), (5,25,30), ( 9, 12, 

21) și (5,8,13). 

 

  

 

Fișa 3 

 

Fișa 3 Data: Numele: Clasa: Triadia 

Grupele de sânge 

 

 

Sarcina 1:  

Fie triazii cu următoarele grupe de sânge: 

 

(3,5,8)           AAB 

(2,5,7)           BAA 

(13,17,30)     ABA 

 

  

Sarcina 2: Găsește toate grupele de sânge pe care le poate avea un triad.   

Sarcina 3: Ce grupă de sânge au descendenții din prima generație a 

triadului (3,5,8) 

 

  

Sarcina 4: Adam are grupa de sânge AAB. Ce grupă de sânge vor avea 

descendenții săi? 

  

Sarcina 5: Ce grupă de sânge poate avea Adam?   

Sarcina 6: 

Sunt  grupele de sânge ereditară? Aceasta înseamnă că un triad are aceeași 

grupă de sânge ca a unui ascendant? 

  

Sarcina 7: 

Câți dintre cei 16 stră-stră nepoți ai triadului, care nu este Adam cu grupa 

de sânge AAB, vor avea grupa de sânge 

a) AAB   b) BAA  c) ABA 

  

 

2.3. Proietul ”SQUARES” 
Pe o planetă îndepărtată locuitorii foloseau bani foarte interesanți numiți ”squares”. Acest bănuți erau 

plăcuțe de aceeași grosime, sub formă de pătrat, cu laturile exprimate în numere întregi de la 1 la 22. Valoarea 

unui bănuț era data de aria plăcuței. Găsiți: 

a) Care este numărul minim de plăcuțe necesare unei plăți de 80, ….100? 

b) Ce placuță poate fi substituită de două plăcuțe mai mici? 

 Iar acum, în loc de sfârșit……..un citat care mi-a plăcut foarte mult: 

“Matematica pură este cel mai bun joc din lume. Este mai captivantă decât şahul, mai riscantă decât 

poker-ul şi durează mai mult decât Monopoly. Este gratuită. Poate fi jucată oriunde – Arhimede se 

juca într-o cadă.”  

(Richard J. Trudeau, matematician american) 

 
Bibliografie: 

 

  Marie Kubicova, Graham H. Litter - Emtism, Universitatea Karlova, Praga, 2004.  
 



131 
 

 
STIMULAREA CREATIVITǍȚII COPILULUI PREȘCOLAR PRIN 

LITERATURA PENTRU COPII 
 

Lenuța ȘIȘU 
Prof.înv.preșc. Grǎdinița nr.7 ”Lizuca”, Brǎila, ROMÂNIA 

 
Motto: „Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia  neinhibată a copilului cu ceea ce pare a fi 

opusul şi duşmanul ei, simţul ordinii, impus de disciplinata inteligenţă a adultului.” 

                                                                                    Norman Podhoretz 
  

În contextul actual al Învățământului preșcolar cadrele didactice sunt sfătuite să armonizeze și să 

sintetizeze informații din diferite domenii ale științelor, renunțând la logica lor particulară. Educația fiind un 

mecanism complex, transformă omul în valoare, în valoarea supremă, cu condiția ca el să asimileze valorile pe 

care procesul de educație le vehiculează.  

Centrarea procesului de învățământ pe învățarea creativă și, în general, oferirea unui mediu 

educațional favorabil, dezvoltă și potențialul creativ al copiilor, pentru a-l transforma cu timpul, în creativitate 

inovativă și inventivă. Creativitatea, ca valoare formativă esențială, ocupă un loc foarte important în 

dezvoltarea personalității copilului și este necesar ca asupra acesteia să se acționeze focalizat încă din perioada 

preșcolară, prin mijloace și metode specifice, pentru a crea o personalitate armonioasă individului. Prin 

abordări sistematice convergente dinspre mai multe domenii, prin cercetări științifice, s-a probat că, 

creativitatea se poate educa. Grădinița trebuie să-și fixeze drept scop dezvoltarea creativității la orice copil. 

Vârsta preșcolară se caracterizează printr-un remarcabil potențial creativ; dacă acesta nu este 

fructificat, pierderile care se produc sunt mari, iar recuperările ulterioare sunt parțiale și adesea minime. 

Sarcina primordială a tuturor instituțiilor de învățămînt este să cultive creativitatea de timpuriu, pentru a avea 

certitudinea că mai târziu, persoanele respective își pot valorifica potențialul creativ în direcția elaborării de 

produse de rară și originală valoare socială.  

Preșcolaritatea este apreciată fiind vârsta ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională , 

fiind un fenomen complex cu multiple fațete și implică calități de cunoaștere fictive, voliționale și de 

personalitate, exprimând vocația fundamentală a ființei umane. Este vârsta la care, este imperios necesară 

stimularea potențialului creativ al copilului, neevidențiat sau neexprimat încă prin cunoașterea și stimularea 

aptitudinilor. Trebuie cultivate unele valori,  precum originalitatea, perseverența, interesele cognitive dar și cele 

artistice. Atitudinea adultului  fașă de copil, aprobativă și mai ales participativă, amplifică disponibilitățile 

creative. Numai un educator deshis, cald, apropiat va putea stimula potențialul creativ al copilului. Ca produs, 

creativitatea se caracterizează prin noutate, originalitate, utilitate socială și aplicabilitate, valoare, armonie, 

relevanță.  

Preșcolarii și școlarii mici au o creativitate naivă, grație fie imaginației bogate, fie curiozității, 

plăcerii de a fabula, spontaneității specifice vîrstei. Acest capital promițător și atât de generos nu trebuie 

abandonat în voia hazardului. Educatoarea are la îndemână o paletă foarte largă de forme prin care poate 

exprima și dezvolta zestre nativă a copilului. Pentru a nu îngrădi inițiativa ea trebuie să fie adeseori doar un 

antrenor, un organizator al activității. Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan și 

independent, cu atât șansele ca cesta să devină o persoană creativă cresc. Educatoarea este cea care trebuie să 

aprecieze strădaniile copilului, chiar și atunci când ele nu corespund unor critici riguroase, să-l mobilizeze să-și 

finalizeze produsele. 

Noi, cadrele didactice suntem mentorii tinerelor vlăstare care ne privesc ca pe niște atotștiutori și 

așteaptă de la noi toate răspunsurile la întrebările lor spuse sau nespuse care să-i călăuzească prin lumea mare a 

celor mari. Definirea creativității este dificilă datorită comlexității fenomenului creației și a multitudinii 

abordărilor întâlnite în literatura de specialitate. Conceptul de creativitate este destul de vag, în mintea omului 

obișnuit, acesta fiind asociat, de regulă, cu creații artistice, investiții tehnice sau descoperiri științifice și 

presupunând un mod de a fi, imaginație, originalitate, talent, libertate interioară. Ea se relevă ca esențială și 

definitorie pentru existența umană în toate etapele și sub toate formele ei.  

Preocupările numeroase pentru studiul creativității, pentru identificarea  și utilizarea unor metode de 

antrenare și dezvoltare a creativității, la nivelul individual și de grup, sunt justificate de cerințele sociale actuale 

și de viitor. Dezvoltarea creativității devine, astfel, o componentă a învățământului formativ, un obiectiv 

esențial al școlii contemporane. 

Termenul de creativitate își are originea în  cuvântul latin creare care înseamnă a făuri, a zămisli, a 

naște .El a fost introdus în dicționarul psihologic de către G.W. Allport, în anul 1937 și s-a impus, mai apoi, în 

literatura de specialitate prin numeroasele studii și lucrări care i-au fost consacrate. În ceea ce privește o  

http://www.citatesimaxime.ro/autor_norman-podhoretz.htm
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definiție a conceptului  de creativitate, nu există un consens în această privință datorită complexității 

extraordinare a acestui fenomen, a diversității domeniilor în care se realizează creația și a faptului că 

cercetările din domeniul creativității sunt în continuă expansiune. 

Multitudinea accepțiunlor date creativității  este explicabilă dacă avem în vedere faptul că fiecare 

autor pune accentul pe o anumită  dimensiune a creativității. Iată câteva definiții ale  conceptului de 

creativitate consemnate în literatură de psihologie, care ilustreză acest fapt: 

’’ Creativitatea este aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou și de valoare ’’ 

”  Creativitatea presupune o dispozițíe generală a personalități spre nou, o anumită organizare a 

proceselor psihice în sistem de personalitate” 

“Creativitatea este aptitudinea de a realiza ansambluri originale și  eficiente plecând de la 

elemente preexistente”  

“Creativitatea este o modalitate integrativă a personalității umane care exprimă ansamblul de 

calități care duc la generarea noului, la originalitate” 

’’ Creativitatea este disponibilitatea generală a personalității orientată către nou’’ 

Creativitatea  este  definită  uneori  ca  fiind  „ procesul  prin  care  un  individ  sau  un  grup  plasat  

într-o  situaţie  dată  elaborează  un  produs  nou  original  în  conformitate  cu  necesităţile  şi  scopurile  

situaţiei  respective”.  Alţii  o  definesc  drept  „capacitatea  de a  organiza  (reorganiza)  elementele  câmpului  

perceptiv  sau  imaginativ  indiferent  că  este  vorba  de  joc,  principii  matematice  sau  cuvinte” . 

Procesul  creativ  poate  fi  realizat  în  mod  intenţionat,  el  poate  fi  învăţat  şi  dezvoltat  la  un  

mare  număr  de  oameni.   

           Multe dintre temerile pe care le avem cu privire la inovațíe izvorăsc din credința că nu suntem născuți 

pentru a deveni creativi, că nu avem materialul genetic necesar procesului de creațíe sau că nu suntem suficient 

de inteligení pentru a crea ceva nou și util. Atât studiile de psihologia creativității, cât și viața  unor mari 

gânditori ne-au demonstrat faptul că factorul principal al creativității nu îl reprezintă inteligența sau cultura 

generală vastă, ci imaginația și trăsăturile non-intelectuale ale personalității: interesul epistemiologic, 

curiozitatea, pasiunea, voința, hotărârea, determinarea, motivația, înclinația, încrederea etc. 

Copilăria nu poate fi concepută fără lumea fabulosului oferită de basme, povești și povestiri. În 

atmosfera aceasta preșcolarul nu participă motric, ci intelectual și afectiv. Însoțind firul povestirii care se 

deapănă într-o lume total necunoscută uneori, copilul face un imens efort de a și-o reprezenta și de a judeca în 

raport cu factorii psiho-somatici și genetici. Copilul este creatorul propriilor imagini. Efortul lui de a-și imagina 

și înțelege acțiunea povestirii nu poate fi conceput în afara unei gimnastici imense a memoriei, gândirii , 

voinței și a limbajului. Corespunzând setei nepotolite de cunoaștere a copilului aflat la vârsta “de ce-urilor’’, 

literatura pentru copii este ușor asimilată oferind exemple pozitive demne de urmat, dar și condamnând pe cei 

ce sunt purtătorii trăsăturilor negative de voință și caracter. 

Activitatea de povestire are valențe informative și formative. Copiii asimilează diverse informații, dar 

în același timp prin povestiri, povești și basme li se satisface nevoia de cunoaștere și afectivitate, se stimulează 

imaginația și se constituie cadrul optim de exersare a capacității de comunicare. Astfel, povestirea dezvoltă 

următoarele procese psihice:  

o Limbajul - ca mijloc fundamental de receptare și comunicare; 

o Gândirea logică - datorită succesiunii evenimentelor din povestire; 

o Memoria voluntară - prin reținerea desfășurării evenimentelor și expunerea lor pe baza unor 

procedee și mijloace specifice ( pe baza întrebărilor formulate de educatoare, pe baza unor planșe 

sau ilustrații etc.)  

o Atenția - prin memorarea numelor personajelor, a unor elemente ce apar în povești a succesiunii 

întâmplărilor, a unor expresii sau versuri reprezentative. 

o Imaginația - prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrării reprezentărilor și a experienței 

cognitive.  

 

Povestirea este o metodă de învățământ ce poate fi folosită cu mare succes în învățământul preșcolar 

și care constă în expunerea orală, vie, plastică, sub formă de narațiune sau descriere prin intermediul căreia sunt 

înfățișate fapte, evenimente, întâmplări îndepărtate în spațiu și timp, fenomene ale naturii etc. pe care copiii nu 

le pot cunoaște altfel. Scopul folosirii acestei metode constă în asigurarea unui bagaj de imagini intuitive, 

reprezentări care pot ajuta la anumite generalizări. Faptele, întâmplările alese în acest sens trebuie să fie 

edificatoare, cu profunde semnificații, iar limbajul expresiv să contribuie la trezirea de emoții, sentimente, să le 

dezvolte imaginația, creativitatea. 

Prin ascultarea poveștilor, și mai ales prin reproducerea lor, copiii au prilejul să cunoască unele 

expresii ale limbii literare, îmbogățindu-și lexicul și căpătând posibilități de exprimare mai nuanțată și mai 

colorată. Valoarea estetică a povestirilor este cu atât mai mare cu cât reflectă și exprimă frumusețea morală a 

oamenilor, cu cât pune în fața copiilor un ideal concret și precis spre care ei să tindă. Povestirile influențează în 
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mod indirect și estetica comportărilor copiilor, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere prin multitudinea 

de aspecte din ambianșa înconjurătoare la care face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în 

mare măsură activitatea psihică a copilului. Copilul urmărește cu atenție datele povestirii, memorează, 

compară, analizează diferite situații, stabilește pe plan mintal unele relații, fapte, însușiri ale personajelor. 

Astfel, este antrenată și gândirea copilului, devenind capabil de a înțelege faptele, gândurile și sentimentele 

personajelor.  

Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preșcolarilor permițându-le astfel să 

se exprime cu ușurință, atât în relațiile cu ceilalți copii, dar și cu adulții. Aceste povestiri solicită imagionația 

creatoare , gândirea, limbajul și realizează trecerea de la o etapă stereotipă, la o etapă care permite găsirea de 

soluții pentru aceeași temă. Ei sunt puși astfel în situația de a realiza o povestioară, de a exprima într-o 

succesiune logică fapte și întâmplări și de a găsi forma de prezentare adecvată.  

 Activitățile în care copiii compun și expun într-o manieră relativă și personală, întâmplări, aspecte 

sau fapte legate de viață, de preocupările sau cunoștințele lor constituie povestirile create de copii. Ei sunt puși 

în situația de a închega o narațiune simplă, de a expune faptele într-o înlățuire logică și de a găsi formule de 

exprimare adecvate.  

Toate aceste lucruri vin să justifice concluzia că acești ani ai fanteziei , ai poveștilor, trebuie 

valorificați maximal în perioada vârstei preșcolare. Copiii trăiesc cu adevărat întâmplările din povești, se 

identifică cu personajele, iar datoria noastră este aceea de a le da aripi să zboare în depărtări, să le clădim palate 

de azur în grădini fermecate în care se plimbă zânele cele bune sub clarul lunii. Fiecare joc este situat în afara 

timpului, este o aserțiune adevărată deoarece pentru copil jocul înseamnă înțelepciunea, după cum spunea L. 

Blaga și ,de aceea, copilul , cu toată seriozitatea, cu maxim de participare afectivă, intelectuală, se joacă „de-

a…”. 
Organizate ca activitățí comune cu întreaga grupă, sau pe grupuri mici de copii, povestirile copiilor 

constituie un exercițiu de compunere și trebuie privite ca un produs al creativității copiilor , care trebuie 

stimulat și dezvoltat.  

 Obiectivele urmărite la acest gen de activități sunt: 

 dezvoltarea gândirii creatoare a copilului în alegerea subiectului povestirii, a personajelor și acțiunilor; 

 redarea unor povestiri noi pe baza structurii modelului dat; 

 înlănțuirea logică a ideilor în cadrul povestirii; 

 stimularea capacității de exprimare corectă, originală; 

 dezvoltarea interesului copilului pentru latura artistică; 

 cultivarea interesului pentru textul literar; 

 trezirea interesuluii de a compune ei înșiși povestiriși de a le istorisi celorlalți copii. 

Există o gamă ascendentă în sensul dificultății, complexității, participării ample a unor factori ce 

implică gândirea , vorbirea și afectul. 

Poveștirile după un șir de ilustrații le-am utilizat ca pe un mijloc valoros pentru educarea limbajului 

preșcolarilor sub toate aspectele sale și ale creativității. Meritul acestor povestiri este că, pe lângă organizarea  

gândirii copilului și obișnuirea lui cu o exprimare logică și coerentă, ea cere un aport  intelectual mai mare 

comparativ cu repovestirile și asta pentru că imaginile reprezintă doar momentele principale ale povestirii, pe 

care copilul trebuie să le deducă interpretând desenele; mai apoi trebuie să lege ideile reprezentate ca să 

înțeleagă acțiunea și după aceea să le expună într-o formă originală. Este adevărat că din cauza prezenței 

materialului intuitiv, improvizația copilului este limitată. 

Povestirile cu început dat create de copii . 

Acest gen de activități solicită eforturi speciale din partea copiilor, determinate de sarcina pe care o au de a 

întregi, cu mijloace proprii, o povestire a cărui început original este dat în prealabil. A cere copiilor să continue, 

să ducă mai departe gândurile, ideile, sentimentele, să declanșeze acțiunea, este o problemă extrem de dificilă 

pentru preșcolari. De aceea, este bine că atunci când ne propunem astfel de activități , copiii să fie informați în 

legătură cu natura și conținutul activității, să le cerem copiilor să creeze în măsura posibilităților lor de 

realizare. Am avut în vedere acest criteriu, deoarece, mai târziu, în școală , li se va cere să continue diferite 

povestiri sau să modifice finalul unor texte literare.Se impune necesitatea de a avea mai multe texte care să 

poată fi folosite ca început pentru povestiri create.Prin conținutul lor tematic trebuie să fie accesibile copiilor, 

să satisfacă interesele lor, să sugereze subiectul și să marcheze perspectiva dezvoltării lui, să impulsioneze 

procesele gândirii, ale imaginației creatoare, să corespundă obiectivelor educative urmărite în grădiniță. 

Povestiri compuse după jucării sau personaje îndrăgite.  

Pentru educarea limbajului  copiilor și a spiritului lor creativ am organizat și povestiri după jucării 

atrăgătoare ( o păpușă, un ursuleț de pluș, o mașină, un obiect deosebit etc ). Copiii au fost invitați  să își aleagă 

o jucărie preferată și în legătură cu ea să realizeze o scurtă povestire. Din experiență putem afirma că 

povestirile după o singură jucărie frânează potențialul creator al copiilor și de aceea se folosesc mai multe 

jucării, iar copiii au posibilitatea să-și aleagă acea jucărie care îl inspiră, care are „o poveste de spus”. 
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 Povestiri după desenele copiilor este o modalitate inedită de dezvoltare a creativității preșcolarilor, 

reprezintă activități cu valoare evaluativă și, nu în ultimul rând,  sunt o legătură eficientă între două domenii de 

cunoaștere : cel estetic și creativ și domeniul limbă și comunicare. Atât în activitățile artistico-plastice, cât și în 

cele de educarea limbajului, copilul este pus în postura de a se exprima, desigur, cu mijloace diferite. Este de 

dorit ca el să redea verbal, într-o construcție logică, mesajul transmis cu ajutorul culorii. 

 

 

Povestirea creată în relație cu o situație- problemă sau dilematică. 

Povestirea de acest gen vine să aducă învățămîntului preșcolar un plus de eficiență formativă, fiindu-i 

caracteristic faptul că se bazează pe ganerarea unei stări tensionale ce devine impuls pentru activizarea vorbirii 

copiilor. Problematizarea, prin soluționarea de probleme, mărește achiziția  educativă atăt în ceea ce privește 

însușirea de cunoștințe, cât și mai ales dezvoltarea prin exersare a capacității mintale sau a funcțiilor 

intelectuale în procesul cunoașterii. Prin urmare, prin folosirea problematizării ca modalitate sistematica și 

specifică de lucru, am urmărit realizarea sarcinilor educației intelectuale.   

Având la bază experiența profesională dar și studiul temeinic al acestei teme, pot concluziona și afirma 

următoarele: creativitatea există într-o oarecare măsură în noi și va ieși la iveală atunci când ne găsim într-o 

stare psihică confortabilă. Dacă reușim să gândim în liniște și libertate vom descoperi că, așa cum spunea 

Einstain  : ”a crea este a vedea ce nu văd alții și a gândi ce nu a mai gândit nimeni”.   

 

 

****** 
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REZUMAT: Noile tehnologii, dar în mod special computerul acest mijloc modern, aproape 

indispensabil, reprezintă o necesitate a prezentului şi cu atât mai mult a viitorului. Valenţele 

formative ale utilizării computerului sunt multiple, le dezvoltă copiilor atenţia, gândirea logică 

şi creativă, le dezvoltă interesul pentru cunoaştere şi le cultivă încrederea în forţele proprii, 

permiţând acestora să participe la propria lor formare. Folosind aceste noi mijloace de 

învățământ în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea ce 

priveşte strategiile de lucru cu preșcolarii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, 

modificând radical rolul profesorului pentru învățământ preșcolar. 

CUVINTE CHEIE:computer, noi tehnologii, soft educațional, multimedia. 

 
1   ABC-ul utilizării computerului de către preșcolari 

Dinamica pe care o cunoaște în acest moment  tehnologia informațională, schimbă radical modul nostru de 

viață, de comunicare cu ceilalți, de recepționare și  de transmitere a informatiilor. Nu este de mirare ca rolul 

calculatorului în viața noastră să fie unul esențial, pentru că, în viitorul apropiat, cu toții va trebui să dobândim 

abilități de lucru și să stăpânim temeinic acest domeniu pentru a obține cu ușurință ceea ce ne dorim cel mai 

mult - cunoașterea. 

         Avem convingerea faptului că educația preșcolară este esențială în vederea integrării ulterioare a copiilor 

în diferite medii sociale, iar  actuala ”eră informațională” cere mai mult de la generația actuală de copii decât a 

cerut de la noi când aveam vârsta copilăriei și în același timp potențialul intelectual al copiilor de astăzi este cu 

mult superior celui al generațiilor anterioare. Pentru a ține pasul cu evoluția, noi dorim să răspundem 

necesităților intelectuale ale copiilor, să le hrănim curiozitățile legate de lumea care îi înconjoară și să le oferim 

avântul de care au nevoie pentru a păși încrezători către următoarele etape ale dezvoltării lor intelectuale.  

          În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, iar 

calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul socio-cultural al lui, care 

îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care informaţia circulă, îi influenţează 

limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi foarte repezi. 

          De aceea ne-am propus realizarea unui program de activitate opțională ”Prietenul meu, computerul” prin 

care am urmărit atingerea obiectivelor curriculumului pentru educație timpurie de stimularea curiozității pentru 

cunoașterea, înțelegerea și explorarea mediului înconjurător, de formarea unor atitudini pozitive  față de sine, 

societate și mediu, de exersarea tuturor capacităților intelectuale (raționament, logică, spirit de observație, 

atenție, memorie, imaginație, creativitate), de cultivarea interesului pentru lectură şi pentru înțelegerea 

diferitelor texte, dezvoltându-le capacității de transmitere a propriilor idei, gânduri, trăiri afective. 

          În primele activități ale programului opțional am pornit cu explicații clare și succinte despre utilizarea 

computerului, de inițierea copiilor în marea aventură a cunoașterii virtuale, prin programe accesibile lor. Am 

început prin prezentarea și recunoașterea componentelor computerului (unitatea centrală, monitor, tastatură, 

mouse, imprimantă) după care am învățat cum să pornim și să oprim computerul, cum să folosim comenzile 

mouse-ului (click, dublu click) și cum să-l rulăm pe pad pentru a deplasa cursorul pe ecran și de a acționa 

comenzile programului de operare. Lucrul la calculator l-am făcut întotdeauna în grupuri de 2-3 copii care 

lucrând pe rând, au șansa să se ajute reciproc, să învețe unul de la altul prin colaborare. Odată învățate 

comenzile de pornire/oprire (conform simbolurilor utilizate de programe și stăpânirea lucrului cu mouse-ul și 

tastatura ( săgețile de schimbare a direcțiilor, tastele  enter, back space și space bar), am pornit în folosirea 

programelor care îi ajută pe copii să învețe să deseneze folosind culorile și formele geometrice care prin 

combinare reconstituiau desenul. Ca sarcini de lucru copiii desenau cu ajutorul cercurilor: soarele, nasturele, 

floarea, chipul de copil, sau cu ajutorul pătratului desenau televizorul, batista, tabla de șah, etc. După ce copiii 
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au creat cât mai multe imagini sugestive prin folosirea în mod  creativ a   unei figuri geomentrice, am trecut la 

combinarea figurilor (cerc, triunghi, dreptunghi, linii etc) pentru a obține imagini mai complexe,  stimulându-le 

creativitatea și imaginația  în  a  compune ingenios forme  pe care ulterior  le-au colorat după propria dorință, 

oferindu-le astfel independență în asamblarea imaginilor pentru a crea noi modele originale pe care mai apoi le-

au tipărit la imprimantă și le-au afișat la panoul de lucrări. Softul oferea copiilor și o poezie audio  în momentul 

în care imaginea era finalizată, poezie pe care o puteau memora prin ascultare repetată.  

          Jocurile de orientare  tip labirint îl ajută pe copil să folosească tastele de deplasare stânga-dreapta, sus-

jos, să-şi dezvolte viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi spiritul de competiţie, capacitatea de a 

acţiona individual. Am observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în 

acţiune, chiar şi la unii copii, care, în alte activităţi, au o slabă concentrare a atenţiei. 

          Astfel am început să introducem softurile educaționale  multimedia prin care copiii audiau povestiri 

cunoscute (”Punguța cu doi bani”, Capra cu trei iezi”, ”Iedul cu trei capre”etc.) și totodată aveau posibilitatea 

să interacționeze pentru a-și structura cât mai bine conținutul de idei și înlănțuirea logică a secvențelor 

povestirii. Imaginile viu colorate, însoţite de texte sugestive, au permis dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului celor mici. 

          Urmând metoda proiectelor tematice care cuprindeau jocuri didactice, jocuri distractive, activități 

interactive, dar și curiozități care veneau să completeze cunoștințele copiilor, sau care verificau deprinderile și 

cunoștintele acestora referitoare la temele anuale abordate pe parcursul anului în cadrul proiectului ”Hora 

anotimpurilor”, am folosit softurile educaționale ”Familia mea și toamna”, ”Iarna - în așteptarea lui Moș 

Crăciun”, Familia mea și primăvara”, ”Aventuri de vară”. Ele ofereau acțiuni privind calendarul naturii cu 

aspectele caracteristice anotimpurilor, povestiri despre natură în cele patru anotimpuri, activități plastice și 

jocuri matematice de punere în perechi, de ordonare a elementelor după diferite dimensiuni ( mărime, grosime, 

lungime, lățime), de raportare a numărului la cantitate, de formare de perechi prin punere în corespondență, de 

recunoaștere și denumire a pozițiilor spațiale etc. Toate aceste jocuri interactive au contribuit la dezvoltarea 

proceselor gândirii logice prin efectuarea operațiilor matematice, au oferit un bogat conținut tematic în care 

copiii au investigat, au descoperit și prelucrat informații noi, de real interes pentru ei. Bucuria că a rezolvat 

singur o sarcină  îl responsabilizează pe copil, trecând de la învăţarea pasivă la cea activă, în care îşi însuşeşte 

cunoştinţe, acţionând într-o strânsă relaţie de comunicare interactivă calculator-copil. Mişcarea imaginilor, 

culorile diferite, dialogul, spiritul de glumă şi de joc, fac ca factorii stresanţi, inhibatori să dispară, iar copilul să 

acţioneze fără constrângeri. Abordând natura și mediul înconjurător, aceste softuri educaționale au constituit 

adevărate ”plimbări educative virtuale” care din punctul nostru de vedere au venit să completeze în mod optim 

curriculum învățământului preșcolar, constituind un mare ”portofoliu educativ”. Am putut astfel să motivăm 

copilul în parcurgerea obiectivelor programei, să le urmărim progresele în dobândirea competențelor, au fost 

astfel sprijiniți și încurajați să lucreze cu voie bună pe întregul an școlar, într-o abordare integrată, în ritmul lor 

propriu, verificând și aprofundând cunoștințele însușite în cadrul activităților pe domenii experiențiale. Toate 

aceste activități pe care copilul le desfășoară în fața calculatorului și în interacțiune cu el se bazează pe 

învățarea și cooperarea prin joc, pentru că abordarea este una interdisciplinară și oferă o varietate de mijloace, 

un mare univers de explorat .  

         Unele reprezentări pot fi reproduse doar prin intermediul calculatorului care oferă metode şi tehnici 

privind grafica, animaţia, sunetul. De exemplu, evoluţia unor fenomene fizice, chimice, biologice, etc., care se 

desfăşoară dinamic, nu pot fi reprezentate sau studiate, decât folosind calculatorul. Extrem de apreciate de copii 

au fost softurile educaționale care vizau explorarea universului, un zbor virtual printre stele în care copiii sunt 

ghidați spre cunoașterea misterelor Cosmosului, unde trebuie să recunoaștem, că nici adulților nu le este prea 

facil să explice noțiuni abstracte și nepalpabile despre sistemul solar, comete, stele, meteoriții, sau să exploreze 

lumea animalelor în diferite medii de viață (acvatic, păduri tropicale, ținuturile înghețate). Prin jocurile 

distractive și interactive ghidate sonor de mascota softului, copiii sunt  încurajați permanent să acumuleze noi 

cunoștințe într-un mod ludic extrem de plăcut, distractiv și nonviolent. 

       ”Să pornim la drum cu mijloacele de transport” a contribuit la reamintirea și aplicarea în mediul virtual a 

regulilor de circulație rutieră, a regulilor de comportare civilizată în mijloacele de transport și nu în ultimul 

rând aspecte privind educația ecologică, de respectare a regulilor de protecție a mediului natural, preșcolarii 

fiind angrenați în diverse experimente de învățare.  

          Descoperirea ființei umane și aspectele legate de cunoașterea părților corpului omenesc, a organelor de 

simț și a organelor interne, activitatea zilnică a omului (hrană, îmbrăcăminte, alimentație sănătoasă, reguli de 

igienă) au permis lărgirea orizontului de cunoaștere în legătură cu ființa umană ca ființa biologică și socială. 

Dualitatea aspectelor prezentate, au condus copiii spre a face deosebire dintre acțiunile pozitive și cele 

negative, iar caracterul integrativ i-a condus spre alegerea și înțelegerea deprinderilor corecte de viață. Am  
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introdus la grupa mare și softurile de învățare a limbii engleze unde copiii pot audia și pronunța corect 

cuvintele, sau pot memora voluntar mici poezii și intona cântece prin imitație vocală, acompaniați de melodii 

ritmate, vesele și plăcute. Acestea sunt doar câteva exemple din ceea ce putem face cu preșcolarii în 

interacțiune cu computerul. 

 

2   Valențele formative ale softurilor educaționale folosite  
Deoarece știm cât de mult influențează în cadrul procesului educațional calitatea materialelor din care copiii 

învață , am pus la dispoziția lor  softuri educaționale care contribuie la exersarea acelor abilități necesare 

dezvoltării libere, integrale şi armonioase a personalității preșcolarului, dar atunci când le-am ales, am avut 

grijă ca ele să îndeplinesc câteva condiții pentru a asigura caracterul formativ: 

 să fie interactive - copilul  interacţionează în mod activ cu programul primind feedback în timp real 

pentru acţiunile sale;  

 să fie diversificate - mijloacele de prezentare a informaţiei să fie  variate, copilul putând să aleagă 

răspunsul corect din mai multe variante posibile, să repete experimente, să mute diverse obiecte pe 

ecran sau să urmărească animaţii şi prezentări multimedia; 

 să fie accesibile - toate informaţiile să poată fi asimilate ușor și aprofundate deoarece primeşte 

informaţia prin intermediul mai multor canale (video, audio, text) ceea ce reprezintă un avantaj în 

asimilarea mai uşoară a informaţiilor; 

 să fie atractiv şi uşor de utilizat - datorită unei interfeţe prietenoase şi uşor de utilizat. 

          Jocurile educative propuse de aceste softuri educaționale au ajutat copilul să asimileze noi informaţii prin 

acţiune nemijlocită, să-şi dezvolte capacităţi volitive, cognitive şi afective, să asimileze modele de relaţii 

interpersonale, să-şi formeze atitudini şi comportamente, asigurându-i acestuia pregătirea psihologică necesară 

pentru învăţare. În plus, jocurile  interactive i-au asigurat copilului un climat de încredere, o atmosferă plăcută 

şi stimulativă de cooperare. 

          Introducerea computerului în sala de grupă și în activitatea din grădiniță nu am privit-o ca un scop în 

sine, ci am dorit să fie o modalitate de creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Folosirea 

calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care 

îmbogăţeşte sistemul activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe formative şi informative. Utilizarea 

calculatorului  are menirea să stimulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le 

poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, am putut  oferi copiilor ilustrări ale proceselor 

şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate sau greu observabile din diferite 

motive, aşezarea  în spaţiu, măsurători, ilustrarea problemelor etc.. 

          Procesul de educație  a fost  mult mai eficient, copiii au  învaţat jucându-se, pentru că au fost puşi în 

situaţia de a găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru rezolvarea problemelor. Calculatorul este un mijloc de 

instruire care ţine atenţia copilului activă pe tot parcursul activităţii de învăţare, dar care poate relua acasă ceea 

ce s-a achiziționat în activitatea din grădiniță (copiii pot împrumuta softul, sau părinții le pot cumpăra) . 

Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de 

succes. Dacă vom oferi copiilor șansa de a-l utiliza cum trebuie și cât trebuie, computerul va oferi celor mici 

șansa de a pătrunde în lumea complexă a informației și comunicării, dar și satisfacția de a le  utiliza în 

beneficiul lui ca o noua ”alfabetizare”. 
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Complementaritatea manualului digital cu manualul tipărit 
 

Elena AILINCĂI 

Prof. înv. primar, ColegiulNațional ”C. Negri” Galați, ROMÂNIA 

 
Complementaritatea manualului digital cu cel tipărit este o nouă sursă de învățare, o resursă 

educațională valoroasă, un instrument de lucru modern și un suportutil de învățare. Manualul digital nu este o 

copie sau un înlocuitor al celui pe suport de hârtie. El este un produs nou, în care conținuturile sunt explicitate, 

au valențe noi care stimulează învățarea. 

 Era inevitabil ca mijloacele de învățământ să nu fie influențate de inovările tehnologiei de informare și 

comunicare. Astfel, manualele școlare au fost transpuse într-o versiune digitală, deoarece strategia didactică 

trebuie să treacă la un alt nivel care să fie în concordanță cu realitățile cotidiene și raportat la mijloacele 

digitale pe care copiii le utilizează cu atâta ușurință.  

 Manualul digital nu este o copie sau un înlocuitor al celui pe suport de hârtie. El este un produs nou, în care 

conținuturile sunt explicitate, au valențe noi care stimulează învățarea. Manualul digital este un instrument de 

învățare care impune implicarea activă a elevilor. Conținuturile sunt în concordanță cu programa școlară, dar 

din punct de vedere formal-structural prezintă informațiile integrativ și chiar suplimentar. Prezință informațiile 

într-o viziune interdisciplinară, punând elevul în centrul activităților prin sarcini diferențiate și cu grade de 

dificultate variate. Conținuturile parcurg etapele de orientare, achiziție, aplicare și transfer. Diversitatea 

aplicațiilor îl motivează pe elev să descopere fiecare secvență, generând astfel actualizarea, completarea 

cunoștințelor și chiar descoperirea altora noi, totul într-o notă ludică și atractivă. Conform particularităților de 

vârstă ale elevilor din ciclul achizițiilor fundamentale, predarea-învățarea-evaluarea trebuie orientate spre 

formarea de competențe. 

 Învățarea, prin utilizarea manualului digital, formează structuri metacognitive, competențe de asociere și 

integrare a cunoștințelor, intra-, inter-, multi- și transdisciplinar.  

 Noile manuale vizează ca, prin parcurgerea lor, elevii, în mod etapizat, să se orienteze, să achiziționeze, să 

aplice și să transfere cunoștințe prin creearea contextelor de învățare-(auto)evaluare motivante. Acestea conduc 

la o retenție mai puternică și la o procesare mai înaltă a ideilor supuse atenției, oferind elevilor posibilitatea de 

a depăși granițele disciplinelor.  

 Interacțiunea prin intermediul analizatorilor cu suportul digital pe care învață este diferită, ca intensitate și 

timp. Elevului i se oferă posibilitatea stabilirii legăturii dintre ceea ce vede, aude și apreciază. 

 Manualul digital cuprinde integral conținutul manualului tipărit, având compementar elemente specifice: 

exerciții interactive, jocuri, animații, filme scurte, care, prin utilizarea duc plusvaloare cunoașterii. Prin acest 

nou suport didactic se atinge un nivel superior al procesului de predare-învățare-evaluare, care se îmbogățește 

cu activități multimedia interactive, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.  

 Lecțiile atractive sunt startul unor activități originale și creative care dinamizează, eficientizează și 

facilitează învățarea creativă. Lecțiile sunt jocuri atractive, exercițiile logice sunt însoțite de animații incitante, 

iar explicațiile și feed-back-ul sunt oferite clar. Elevii pot lucra în ritm propriu. 

 Contextele de învățare asigură conexiuni între ceea ce învață elevii și experiențele lor de viață. Copiii 

beneficiază de oportunitatea de a-și împărtăși și confrunta ideile cu ceilalți, astfel încât acestea se 

restructurează, iar înțelegerea capătă sens. Accentul se deplasează spre conștientizare, cooperare, gândire 

critică și creativă, spre adaptabilitate și interpretare a lumii înconjurătoare. Situațiile de învățare oferă 

oportunitatea unei abordări integrate a temelor, consolidarea și valorificarea tehnicilor de activitate intelectuală, 

stimularea inițiativei și a responsabilității, dezvoltarea structurilor cognitive ale elevilor. 

 Complementaritatea manualului digital cu cel tipărit este o nouă sursă de învățare, o resursă educațională 

valoroasă, un instrument de lucru modern și un suport util de învățare. 

 Pe mine, ca și cadru didactic, mă ajutăsă-mi restructurez stilul de predare și demersul didactic.  
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ROLUL JOCURILOR MATEMATICE ÎN DEZVOLTAREA 
 COPILULUI PREȘCOLAR 

 
Dana-Ramona HOȚOIU 
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„Aptitudinea matematică nu este un dar rezervat numai unora, dupa cum se crede uneori. Ea depinde aproape 

întotdeauna de calitatea începuturilor acestui învăţământ”. 

Maria Taiban 

 

 

      Învăţământul preşcolar este cea mai importantă verigă în sistemul de învățământ românesc. Este 

premisa dezvoltării ulterioare a individului . Scopul este bine definit și urmărește formarea copiilor sub aspect 

pshihointelectual și socio-afectiv,în vederea unei mai bune adaptări la  activitatea de școlar. 

       Obiectivele principale ale învățământului preșcolar vizează atât aspectele formative, cât și cele 

informative, accentul punându-se  în principal pe dezvoltarea proceselor intelectuale. Un preșcolar apt pentru 

școală va fi acela, care are o bază solidă formată din capacități, abilități și operații intelectuale, care să-l ajute în 

actul învățării.  

        Scopul activităţii matematice  din perioada preşcolară,  este acela de a-i  învăţa sistematic şi gradat 

anumite concepte, de a-le  exersa  intelectual procesele de cunoaştere, de a–i face capabili să descopere relaţii 

abstracte sub aspectul concret al situaţiilor întâlnite în activitatea sa.Învăţarea matematicii implică atât 

asimilarea de cunoştinţe, cât şi formarea unui anumit mod de a gândi.Aceste cunoștințe trebuie introduce 

treptat, de la acțiunea în plan extern cu obiectele, la formarea reprezentărilor, apoi la utilizarea 

simbolurilor.Copilul devine conștient de propria gîndire, adică ”știu ce fac” și ”pentru ce fac”, datorită situației 

cu care s-a confruntat, ajungând să se  exprime într-un limbaj precis și corect. 

         Diversitatea  conținuturilor activităților matematice îndrumă  copiii spre o exersare intensă și sistematică 

a proceselor gîndirii (analiza, comparația, sinteza, abstractizarea), precum și a însușirilor ei (rapiditatea, 

flexibilitatea, independența). 

         Activitățile matematice pot fi accesibilizate și îndrăgite de cei mici, dacă se desfășoară sub forma jocului. 

Chiar dacă ponderea elementului joc diferă de la o formă de activitate matematică la alta, aceasta nu trebuie să 

lipsească în niciun caz.El domină întreaga activitate din grădiniță, fiind considerat o cerinţă esenţială a 

dezvoltării intelectuale la vârsta preşcolară. 

          Jocul este  cadrul în care se exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, pentru că, prin intermediul 

acestuia, el își exprimă cunoștințele, emoțiile, dorințele, dar este  și principalul instrument de formare şi 

dezvoltare a capacităţilor psihice ale copilului.Prin joc se  satisface  nevoia copilului de mişcare şi de acţiune; 

se deschide universul extrem de variat al relaţiilor interumane, oferind prilejul de a pătrunde în intimitatea 

acestora şi dezvoltând dorinţa copilului de a se comporta ca adulţii.Jocul oferă posibilitatea preşcolarului de a-

şi apropia realitatea înconjurătoare, de a-şi însuşi funcţia socială a obiectelor, de a se familiariza cu semnificaţia 

socioumană a activităţii adulţilor. 

       Jocul didactic matematic are un rol deosebit în amplificarea acțiunii formative a grădinței, pentru  că poate 

fi inclus în structura activității comune, realizând o continuitate  între activitatea de învățare și cea de joc. 

Datorită faptului că preșcolarul își structurează operațiile și acțiunile fără a resimți efortul, învățarea prin 

intermediul jocului se realizează economicos și eficient.Integrat în activitatea didactică, elementul de joc 

imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, ceea ce 

previne apariţia monotoniei şi a plictiselii. Este forma specifică în care copilul îşi asimilează munca şi se 

dezvoltă. 

         Jocul didactic reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care se desfăşoară într-o structură logică 

unitară, și care, în paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului.El conține o sarcină didactică, pe care preșcolarul trebuie s-o 

îndeplineasă, concomitent cu participarea lui la joc.Conținutul accesibil, modalitățile atractive și recreative de 

organizare și desfășurare, precum și materialele didactice interesante, dau o formă plăcută jocului.Acesta  
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contribuie la realizarea sarcinilor formative ale procesului de învăţământ, copilul fiind solicitat, în cadrul 

jocului,  pe toate planurile psihicului său: cognitiv , afectiv şi volițional. 

        Jocul didactic matematic contribuie la dezvoltarea intelectuală a copiilor, la formarea   unor deprinderi de 

muncă intelectuală (de a asculta indicaţiile verbale ale educatoarei, de a observa, de a analiza şi descrie, de a 

stabili asemănări şi deosebiri, de a compara, a generaliza sau a se orienta în spaţiu), ajută la educarea spiritului 

de observaţie, la dezvoltarea gândirii, la dezvoltarea limbajului, în general şi al celui matematic,în special, a 

imaginaţiei şi atenţiei voluntare. Prin exersarea cunoștințelor într-un mod dirijat, se poate ajumge și la 

construirea unor structure mentale, la dezvoltarea unor capacități intelectuale. 

       Experiența demonstrează că jocul didactic are o mare eficiență formativă în situația verificării, consolidării 

și sistematizării cunoștințelor, valorifică și antrenează capacitățile creatoare ale copiilor, asigurând o participare 

activă și conștientă  față de conținutul activității. 

        Utilizarea jocului didactic matematic  stimuleaza interesul copilului faţă de activitatea care se desfăşoară, 

cei timizi  devin  mai volubili, mai activi, mai curajoşi, capătă mai multă încredere în forţele lor, mai multă 

siguranță și tenacitate, acceptă competiția cu ei înșiși și cu ceilalți parteneri de joc..Jocurile didactice trezesc 

interesul şi curiozitatea, îndepărtează frica, nesiguranţa, mobilizează  toți copiii pentru o activitate productivă, 

creativă. Adaptarea metodelor la particularitățile individuale ale copiilor, pentru realizarea obiectivelor,  se 

realizează mai ușor prin joc.Copiii aşteaptă cu multă bucurie momentul de joc, iar evaluarea devine un moment 

palpitant, cu evidente valenţe formative . 

         La grupa mică jocul didactic este folosit mai ales în activităţile de dobândire de cunoştinţe, pentru că 

asigură efectuarea ,în mod independent, a unor acţiuni obiectuale, stimulează descoperirea prin efort direct a 

unor informații, care valorificate, exersate şi îmbogăţite vor conduce treptat spre însuşirea unor noi cunoştinţe 

matematice . 

 Începând cu grupa mijlocie se folosesc şi jocurile didactice de verificare-consolidare, care evaluează  

cunoştinţele copiilor despre formarea mulţimilor de obiecte după criterii date, cunoştinţele  privind număratul, 

compunerea şi descompunerea numerelor, exprimarea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale.Preșcolarii  

sunt învăţaţi să construiască şiruri pe orizontală şi pe verticală, să compare mulţimile de obiecte prin apreciere 

globală şi prin punere în corespondenţa.  

  Joc didactic :”Știm să numărăm!”-grupa mare 

Scopul: consolidarea cunoștințelor matematice de utilizare în limitele 1-6; dezvoltarea capacității de aplicare a 

cunoștințelor  în rezolvarea unor situații problematice date. 

Obiective operaționale: să numere crescător și descrescător în limitele 1-6; să raporteze numărul la cantitate și 

invers; să constituie mulțimi cu 1-6 elemente după criterii date; să identifice vecinii numerelor, stabilind locul 

fiecăruia în șirul numeric. 

Sarcinile didactice corespund unui număr de 6 probe de concurs.Copilul numit execută sarcina, verbalizând 

acțiunea făcută. 

Regulile de joc: grupa va fi împărțită în două echipe; sarcinile de lucru se vor rezolva în unități de timp egale 

pentru fiecare echipă; se va respecta ordinea de intrare în joc; răspunsurile corecte vor fi compensate cu buline 

roșii, iar cele incorecte cu buline albastre.Câștigă echipa care va rezolva mai multe probe. 

Elemente de joc: surpriza, aplauze, întrecerea, mișcarea. 

Probele  de concurs, pentru o singură echipă: 

1.”Alege un prieten!Săriți de două ori ca iepurele!” 

2.”Alege un prieten!Numărați crescător de la 1 la 6!Așezați medalioanele pe panou, în ordinea descrescătoare a 

cifrelor de ele!” 

3.”Așează pe panou, tot atâtea elemente, câte arată cifra de pe paletă!”(4) 

4.”Alege un prieten și mergeți la panou!Așezați 5 jetoane!Alegeți din coșuleț, cifra corespunzătoare numărului 

5!” 

5.”Găsește vecinul mai mic al lui 6!” 

6.”Alege 6 jetoane; 2 mici și 4 mari.Așează-le!Care este cifra corespunzătoare, numărului de jetoanemici?” 

       Un alt mijloc de realizare a activităţilor matematice îl constituie jocul logic matematic, unde  copilul este 

confruntat cu situaţii care îl vor duce către formarea unui mod de gândire logic. 

      Aceste jocuri logice  reprezintă una din modalităţile de realizare a unui învăţământ activ care, acordând un 

rol dinamic intuiţiei, pune accent  pe acţiunea copilului asupra obiectelor.  

        În organizarea jocurilor logice se ţine cont de experienţa acumulată de copii, ei stabilind înainte contacte 

nemijlocite cu mulțimile de obiecte, pentru a putea   descoperi proprietățile caracteristice, a stabili relații între 

ele și a  efectua diverse operații,  din care să rezulte noi mulțimi cu noi proprietăți.  

      Jocurile logico – matematice oferă copiilor posibilitatea de a se familiariza cu operaţiile cu mulţimi.Făcând 

exerciţii de gândire logică pe mulţimi concrete (figuri geometrice ), preșcolarii dobândesc pregătirea necesară 

în înţelegerea numărului natural şi a operaţiilor cu numere naturale pe baza mulţimilor.Exerciţiile de formare a 
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mulţimilor după una, două sau mai multe însuşiri (culoare, formă, mărime, grosime ) reprezintă modalităţi de 

exersare a abilităţilor de clasificare.    Activităţile desfăşurate prin joc logic exersează capacitatea de analiză, 

sinteză, generalizare şi abstractizare a copiilor preşcolari. 

       Prin jocuri ca “Unde este locul meu? “ , “Caută-ţi căsuţa !” preșcolarii sunt familiarizaţi cu formele 

geometrice: cerc, pătrat, triunghi, cu atributele culoare, mărime. Manipulând piesele, copiii le clasifică după 

diferite atribute, manifestându-şi din plin curiozitatea, iniţiativa și disponibilitatea pentru aceste jocuri. 

      Din sfera jocurilor logice, jocurile pentru construirea mulțimilor au o pondere mai mare, pentru că ne oferă 

posibilitatea de a valorifica cunoștințele matematice prin raportarea corectă a  cantității la număr, prin 

aprecierea globală, prin punerea în corespondență.Aceste jocuri sunt exerciții logice de clasificare a obiectelor 

după un criteriu dat sau stabilit pe baza unor comparații. 

         Joc logic :„Cum este?Cum nu este ?” 

Scopul jocului: 

-consolidarea cunoștințelor referitoare la atributele pieselor geometrice; 

-dezvoltarea capacității de a face deducții simple în situații practice diferite. 

Obiective operaționale: 

-să stabilească atributele piesei geometrice alese; 

-să identifice o piesă geometrică, folosind negația logică.                            

Sarcini didactice:descrierea pieselor geometrice cu ajutorul atributelor și a negației logice; reprezentarea 

grafică a sarcinii din fișa de lucru. 

Reguli de joc:-grupa se împarte în două echipe; se apreciază răspunsul cel mai complet și corect; coechipierii 

pot completa răspunsul pentru obținerea recompensei. 

Elemente de joc: mișcarea, surpriza, așteptarea, recompensele, întrecerea, aplauzele. 

Material didactic:-trusa Logi, panou pentru expunerea rezultatelor, tablă magnetică, fișe de activitate 

individuală. 

Desfășurarea jocului: Educatoarea valorifică cunoștințele despre piesele geometrice, urmărind determinarea de 

către preșcolari a atributelor pieselor, cu ajutorul conjuncției și negației logice.Copiii vor fi lăsați să pornească 

de la orice atribut al piesei(formă, culoare, mărime, grosime), iar apoi vor nega toate atributele, pe care piesa 

nu le are.Ca variantă, se poate folosi și exercițiul de deducere a atributelor în absența piesei: un copil va 

enumera atributele pe care nu le are piesa respectivă, iar echipa adversă trebuie să recunoască piesa.În ultima 

parte se pot folosi fișele individuale.Copiii au sarcina de a colora succesiunea de forme geometrice, în ordinea 

inversă celei date de educatoare, și de a desena alte forme geometrice, decât cele date mai sus. 

      Jocul  care facilitează înţelegerea noţiunii de număr natural este cel care rezolvă corespondenţa între  

elementele a două mulţimi. Până acum copiii au fost obişnuiţi să facă o apreciere globală comparativă a 

mulţimilor (cu mai multe sau mai puţine obiecte). Dar când obiectele celor două mulţimi sunt de dimensiuni 

diferite, copiii apreciază greşit cantitatea, fiind tentaţi să spună că sunt mai multe elemente în grupa cu obiecte 

mari şi mai puţine în cea cu elemente mici, deşi numărul lor este acelaşi. Pentru depăşirea acestei dificultăţi se 

fac exerciţii repetate pentru stabilirea corespondenţei de termen la termen: „Tot atâtea”, „ Formaţi perechi” s.a 

Aceste jocuri au menirea să consolideze deprinderile pentru formarea mulţimilor echipotente şi să-i iniţieze pe 

copii in folosirea unor procedee operatorii. 

        În procesul de formare a reprezentărilor matematice, preșcolarii răspund sau rezolvă sarcina prin acțiune, 

pentru că limbajul matematic este sărac.De aceea se insistă pe verbalizarea fiecărei acțiuni, folosindu-se  

expresii adecvate și  logice, pentru o însușire corectă, o înțelegere și o utilizare  adecvată a termenilor. 

        Jocurile logice îşi evidenţiază valoarea formativă tocmai prin calitatea lor de a pune copilul în situaţia de a 

acţiona asupra obiectelor, reconstruind realul în lumina unor principii logice, implicate in acţiune prin modul ei 

de organizare. 

      Aceste acțiuni trebuie făcute cu multă răbdare, treptat, folosind pas cu pas progresele înregistrate în 

dezvoltarea judecății copiilor, precum și în îmbunătățirea vocabularului cu expresii matematice, care redau 

corect relațiile dintre mulțimi:”mai puține elemente„ ,”mai multe elemente decât…”, ”tot atâtea elemente”. 

      După desfășurarea unor activități matematice în mod sistematic, complicate treptat și conștientizate 

permanent de copil, se ajunge la finalul perioadei preșcolare la stadiul, în care gândirea lor înregistrează salturi 

calitative.Solicitând preșcolarii  mereu la o activitate  conștientă și respectând etapele dezvoltării psihice ale 

acestora, se poate realiza  maturizarea proceselor de cunoaștere, formarea unor reprezentări despre mulțimi și 

modalitățile de operare cu ele.Preșcolarii pot să intuiască numărul, care este o noțiune abstracă, pe baza 

proceselor de analiză, comparație și generalizare. 

       Cu cât educația preșcolară accentuează dezvoltarea intelectuală, prin mijloace specifie, cu atât mai 

performantă, va fi aptitudinea pentru  școlaritate. 

       Jocurile didactice matematice antrenează operațiile gândirii, dezvoltă spiritul de echipă, de inițiativă, 

spiritul de ordine, disciplina și independența-n muncă, precum și deprinderi de lucru corecte  și rapide, 
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asigurând o însușire plăcută, temeinică a unor cunoștințe cam abstracte pentru vârsta lor.  

       Acceptarea și respectarea regulilor de joc, îi determină pe copii să participe la efortul comun al grupului 

din care face parte.Subordonarea propriilor interese celor ale colectivului, respectarea exemplară a tuturor 

regulilor, implicarea activă și totală pentru îndeplinirea sarcinilor didactice, vor influența în mod pozitiv 

preșcolarul, pregătindu-l pentru viitor. 
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ABSTRACT: At present, the world is characterized by a high dynamic. Some 

changes are complex, others are smaller. There aren’t tested recipes to success for none of 

them. But there is a major determinant of their success or their failure: PEOPLE! 

For the changes to enjoy the expected success, because the involvement of people to 

correspond to the real needs of school organization is crucial to have people able to trigger the 

creative energies of organizations, to coalesce the critical mass of effort to produce the 

expected effects. 

It is true that this work requires no easy way, it means setting very clear of some 

values and principles of action, it means a lot of effort from all the people involved.  

Charles Darwin said that in the nature does not survive not the one who climbs , not 

the one who runs faster, but the one who changes very fast. 

The paper briefly describes the educational software and some methodological 

applications, because the school must keeping with the technology. 

 

***** 

Şcoala trebuie să ţină pasul cu tehnologia, să înţeleagă şi să anticipeze impactul asupra modului de 

învăţare. Computerele au fost încorporate în programele educaţionale oferindu-le celor ce se instruiesc o 

libertate şi flexibilitate mai mare, dar şi individualitate în clasă. Folosirea Internetului de către elevi/studenți  a 

fost o idee care a prins repede. Afinitatea naturală dintre elevi/studenţi şi Internet a dat naştere mai multor 

proiecte orientate spre elevi, iniţiate/conduse de elevi. 

• Învăţarea ce pune accentul pe participarea elevilor/studenților, reprezintă un tip de instruire care îi dă 

elevului/studentului un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, îşi imprimă ritmul 

propriu şi propriile strategii. 

• Stimularea interesului faţă de nou. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de computer o 

reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe, captându-i atenţia 

subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. 

• Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe computer care dezvoltă abilităţi de utilizare, imaginaţie şi 

viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, maturizându-se elevul, studentul începe să 

folosească computerul să creeze propriile produse soft.  

• Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate 

secvenţial, organizarea logică a raţionamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc câştig în 

profunzimea şi rapiditatea judecării unei probleme.  

• Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese, altfel costisitor de reprodus în laborator, ajută la 

înţelegerea acestora.  

• Optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple. 

• Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie. 

• Elevul învăţa în ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul. 

• Aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute.  

Este de reținut faptul că acest concept de asistare a procesului de învățământ cu calculatorul a devenit o 

componentă normală a procesului de învățământ astfel el include atât predarea unor lecții, aplicarea, 

consolidarea, sistematizarea cunoștințelor predate cât și evaluarea obiectivă cu ajutorului computerului. 

Pornind de la conceptul de asistare a procesului de învățământ, metoda instruire asistată de calculator, 

valorifică operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţilor 

de predare–învăţare–evaluare : 

• � organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui student ; 

• � provocarea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea unor 

lacune, probleme, situaţii problemă  

mailto:didactica2014@yahoo.com


144 
 

• � rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea informaţiilor 

necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului; 

• � realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme , module de studiu, lecţii, grupuri 

de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare atat elevii cat si profesorii trebuie sa stie comunice 

rezultatele invatarii; 

• � asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului;  

 

I. TIPURI DE SOFTURI EDUCATIONALE 

În anii 1950, B.F.Skinner (liniara) şi Norman Crowder (ramificata), teoreticieni americani, au emis idei 

despre instruirea programată. 

Numită şi « inovaţia tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne »,instruirea asistată de 

calculator – IAC – contribuie la eficienţa instruirii, fiind un rezultat al introducerii treptate a informatizării în 

învăţămînt.  

Programarea ramificată – varianta N.A.Crowder - ,,solicită un efort intelectual mai mare’’ necesar 

elevului pentru ,,recunoaşterea răspunsului corect din cateva răspunsuri date, pe baza testului alegerii repetate’’ 

(Okon,Vicenty,1974).  

 Acest tip de programare nu urmăreşte numai preîntîmpinarea greşelilor – ca în cazul variantei liniare 

– ci tratarea acestora în diferite modalităţi de întărire negativă, care reorientează activitatea elevului in direcţia 

recuperării, reselecţionării, reinterpretării, reaplicării informaţiei necesare pentru parcurgerea ,,pasului’’ 

respectiv.  

 Secvenţa de instruire proiectată în cazul instruirii ramificate are următoarea structură de organizare : 

• Informarea elevului ;  

• Prezentarea sarcinii didactice ;  

• Rezervarea spaţiului şi timpului pentru alegerea răspunsului ;  

• Întărirea pozitivă, în cazul răspunsului corect,care asigură trecerea la informaţia necesară pentru 

parcurgerea secvenţei următoare/,,pasului’’ următor; 

• sau  întărirea negativă, în cazul alegerii răspunsului incorect, care orientează elevul spre o ,,programă 

secundară’’, obligatorie pentru corectarea răspunsului, după care urmează trecerea la informaţia 

necesară pentru parcurgerea secvenţei următoare ,,pasului’’următor ;  

• Confirmarea răspunsului (corect sau incorect);  

• Informarea din secvenţa următoare (Ţîrcovnicu,1975).  

În ,,Dicţionarul de pedagogie contemporană’’ se regăsesc următoarele principii, ce stau la baza instruirii 

programate : 

• Principiul participării active şi independente a elevului - vizează dirijarea efortului 

elevului în direcţia selecţionării, înţelegerii şi aplicării informaţiei necesare pentru 

elaborarea unui răspuns corect ; 

• Principiul paşilor mici  – se referă la divizarea materiei în unităţi de conţinut, care asigură 

elevului şansa reuşitei şi a continuităţii în activitatea de predare – învăţare – evaluare ; 

• Principiul progresului gradat ; 

• Principiul întăririi imediate a răspunsului - înseamnă întărirea pozitivă sau negativă a 

comportamentului elevului în funcţie de reuşita sau nereuşita în îndeplinirea sarcinii de 

învăţare ; 

• Principiul ritmului individual de studiu- lucrând independent, fiecare elev progreseazã în 

ritmul sãu specific, dupã posibilitãtile lui reale. Elevii cu o gândire mai rapidã strãbat 

secventele mai repede, cei mai lenti le parcurg mai încet;   

• Principiul răspunsurilor corecte - Aceastã întãrire continuã permite o corectare operativã a 

erorilor comise, o autoreglare a învãtãrii; 

 
I.1)Programe utilitare şi materiale de referinţă  

• Cuprinde dicţionare, enciclopedii, editoare de expresii matematice, pentru chimie sau fizică, prin 

utilizarea cărora se răspunde eficient unei subcategorii tematice din curriculă. 

De exemplu – mathMedia, ChemMedia, ElectroMedia  

 

I.2) Soft tematic  
• Abordează subiecte/teme/ din diverse domenii ale curriculumului şcolar, altele propunându-şi 

oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în diverse domenii sau achiziţia 

independentă a unor competenţe profesionale; nu are integrată o strategie didactică, modul de lucru 

este stabilit de profesor.  
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I.3) Soft de investigare  
• Elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci un mediu de unde poate să 

îşi extragă singur informaţiile (atât cele declarative cât şi cele procedurale) necesare rezolvării 

sarcinii propuse sau pentru alt scop pe baza unui set de reguli. În acest fel calea parcursă depinde 

într-o mare măsură de cel care învaţă (atât la nivelul lui de cunoştinţe cât şi de caracteristicile stilului 

de învăţare).  

 

I.4) Softul interactiv de învăţare  
• Softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite feedbackul şi controlul permanent, 

determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al subiectului. Acesta 

este genul cel mai complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că îşi propune printr-o 

interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către utilizator, prin rularea lui integrală, a unor 

obiective educaţionale.  

 

I.5) Soft de administrare si management educational 
• Baze de date, cataloage, cu diferite informaţii, documente referitoare la planificarea administrarea 

educaţională de învaţare, instruire, formare. 

 

I.6) Jocuri educative 
• Sub forma unui joc, se atinge un scop prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli îl implică pe elev 

într-un proces de rezolvare de probleme/ situaţii.  

• In ce masura softul educational de care dispuneti pentru disciplina dvs. Serveste scopurilor de 

dezvoltare a capacitatilor de gandire de ordin superior – analiza, sinteza, evaluare, creare. 

 

II. TIPOLOGIA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE  

II.1  Tutorialul sau lecţia interactivă ghidată 
Tutorialul începe cu o secţiune introductivă care informează elevul asupra obiectivelor şi natura 

lecţiei, demersul didactic către achiziţiile finale ale elevului. Se poate observa că elementele constitutive ale 

unui tutorial sunt :  

Introducerea, asigurarea controlului elevului asupra desfăşurării lecţiei; motivarea elevului prin prezentarea 

informaţiilor, intrebări şi răspunsuri;  Remedierea cunoştinţelor assimilate; Secvenţierea/Segmentarea Lecţiei; 

Încheierea tutorialului. 

 

APLICATIE  METODICA 1 : 
 

1.1 Dupa vizionarea tutorialului   

(https://www.youtube.com/watch?v=nHFL9_NEKKM), prezentati avantajele / dezavantajele unui tutorial.  

Avantajele Utilizării Tutorialelor sunt recomandate pentru  

prezentarea informaţiilor faptice, 

pentru învăţarea unor reguli şi principii,  

pentru învăţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme.  

 

 II.2 Exerciţiile practice (Drill and practice) 
            Exerciţiul şi Lucrările practice reprezintă o metodă didactică de învăţământ în care predomină acţiunea 

practică /operaţională reală. Această metodă valorifică resursele dezvoltate prin exerciţiu şi algoritmizare, 

integrându-le la nivelul unor activităţi de instruire cu obiective specifice de ordin practic. Metoda didactică de 

tip exerciţiu implică automatizarea acţiunii didactice prin consolidarea şi perfecţionarea operaţiilor de bază care 

asigură realizarea unei sarcini didactice la niveluri de performanţă prescrise şi repetabile, eficiente în condiţii 

de organizare pedagogică relativ identice.  

 Proiectarea şi realizarea exerciţiului presupune valorificarea pedagogică a etapelor angajate 

psihologic în procesul de formare şi consolidare a deprinderilor : 

a) familiarizarea elevului cu acţiunea care urmează să fie automatizată; 

b) declanşarea operaţiilor necesare pentru desfăşurarea acţiunii respective; 

c) integrarea operaţiilor antrenate în structura acţiunii , consolidată deja la nivelul unui stereotip dinamic; 

d) sistematizarea acţiunii în funcţie de scopul general şi specific al activităţii respective; 

https://www.youtube.com/watch?v=nHFL9_NEKKM
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e) integrarea acţiunii automatizate în activitatea respectiva ; 

f) perfecţionarea acţiunii automatizate în contexte diferite care asigură evoluţia sa în termeni de stabilitate şi de 

flexibilitate (Golu, Mihail 1978).  

 

II.3 Simulările şi experimentele virtuale  
 Simularea este o metodă de predare prin care se încearcă repetarea, 

reproducerea sau imitarea unui fenomen sau proces real. Elevii interacţionează cu programul de instruire într-

un mod similar cu modul de interacţiune al operatorului cu un sistem real, dar desigur situaţiile reale sunt 

simplificate . 

 Scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util a unui sistem sau proces real, 

permiţând acestuia să testeze în mod sigur şi eficient comportarea sistemului în diverse situaţii.   

 

 
 

 
Un exemplu practic de simulare, este lectia de geografie, din programul AEL, clasa a Va, Miscarile 

Pamantului, Formarea Anotimpului 

 

APLICATIE  METODICA 2: 
 

2.1 Folosind un motor de cautare, dupa expresia  ”simulare alcatuirea plantei ael” accesati mazarea si plantele 

inrudite  

http://www.advancedelearning.com/index.php/articles/478 

2.1 Dupa vizionarea materialului, prezentati avantajele / dezavantajele activitatii de simulare pe calculator.  

 

Avantajele utilizării activităţilor de simulare pe calculator:  

creşterea motivaţiei; transfer de cunoştinţe real prin învăţare; 

învăţare eficientă; control asupra unor variabile multiple ; prezentări dinamice; 

controlul asupra timpului. 

 

II.4  Experimentul, valorificabil în activitatea de instruire, reprezintă o metodă didactică în care 

predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii în condiţii specifice de laborator, cabinet, atelier şcolar, etc. 

 Proiectarea şi organizarea metodei de tip experiment implică parcurgerea unor etape : motivarea 

psihopedagogică a elevului pentru situaţii de experimentare; argumentarea importanţei experimentului care va 

fi realizat în cadrul activităţii didactice; prezentarea ipotezei / ipotezelor care impun experimentul; 

reactualizarea cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare pentru desfăşurarea experimentului, cu precizarea 

condiţiilor didactice şi tehnologice; 

desfăşurarea experimentului sub îndrumarea profesorului; observarea şi consemnarea fenomenelor 

semnificative care au loc pe parcursul derulării experimentului; verificarea şi analiza rezultatelor; definitivarea 

concluziilor în sens ştiinţific şi pedagogic. 

 

http://www.advancedelearning.com/index.php/articles/478
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II.5 Jocurile pentru instruire  

Jocurile pentru Instruire pot fi incluse în cadrul mai multor situaţii de instruire în vederea creşterii motivării 

elevului şi a creşterii nivelului de efort pentru realizarea unor activităţi didactice specifice. Implică activ elevul 

în procesul didactic şi încurajează interactivitatea socială prin intermediul realizării comunicaţiilor necesare 

dintre participanţi. Jocul educativ include: obiectivul jocului – definite foarte clar; utilizarea jocului în instruire; 

reguli – bine formulate; număr de participanţi; echipament necesar; proceduri; penalizări,etc 

APLICATIE  METODICA 3: 

3.1 Folosind un motor de cautare, după expresia  ”jocuri  educatioanele drag and drop online free” accesați 

eduteca.Ro http://eduteca.ro/  sau Puzzle –urile http://www.didactic.ro/jocuri/incurcatura-geografica 

http://www.didactic.ro/jocuri/curcubeu  

3.2 Dupa vizionarea materialului, prezentați avantajele / dezavantajele jocurilor educaționale.  

III. CONSIDERAȚII GENERALE DESPRE PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI 

EVALUAREA UNUI  SOFT EDUCAȚIONAL 

Proiectarea unui soft educațional presupune mai multe etape ce diferă prin caracterul activitatii: Design 

educational (strategia educationala) si realizarea informatica/grafica/ interfata.  

In proiectarea pedagogică a unui soft educațional, ținem cont de cateva recomandări generale: 

 

III.1 Aria pedagogică; 
 Primul pas pentru proiectarea unui soft educațional este să stabilim grupul țintă, prin enumerarea 

catorva caracteristici ale populației de elevi cărora le este adresat softul 

 Proiectăm un soft educațional cu o intenție motivantă, gândidu-ne la avantajele pentru elevi/ student 

in procesul educațional și la tehnicile motivante pe care le putem folosi. 

Interacțiunea îi ofera elevului oportunități pentru a reacționa la un conținut disciplinar. Cum gândiți 

să variați interacțiunea și să asigurați frecvența ei?  

 

III.2 Aria disciplinară  
Informatia disciplinara /continutul trebuie sa corespunda cu obiectivele si sa foloseasca terminologia 

acceptata. Obiectivele softului proiectat sunt definite operational? Instrumente de evaluare. 

 

III.3 Comunicare/ format; 
Limbajul folosit sa corespunda cu nivelul de pregatire a elevului; termenii tehnici decat daca sunt relevanti 

pentru continutul disciplinar.  

 

III.4 Imaginea de suprafata/ interfata vizibila; 
Look-ul softului – importanta imaginii de pe ecran  

• Nu ingramaditi ecranul: el trebuie sa fie un suport al invatarii, nu un distractor! 

• Modalitati de atragere a atentiei asupra unor informatii. 

• In modul de prezentare sunt culori ce sutin invatarea. De ex. Rosul si albastrul fiind extremele 

spectrului vizibil, sunt mai dificil de perceput. 

• Cum ati gandit controlul pe care elevul il va avea programul? Intoarcere/reluare/help/ timp  

• Modul in care se incheie interactiunea cu softul. Impactul pozitiv asupra elevului.  

III.5 Evaluarea.  

• Itemii de evaluare sunt prezentati intr-o maniera gradata, taxonomia Bloom Anderson.  

http://eduteca.ro/
http://www.didactic.ro/jocuri/incurcatura-geografica
http://www.didactic.ro/jocuri/curcubeu
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• Feedack-ul (reactia la stimul, raspunsul la sarcina) – corectitudinea raspunsului, atragerea atentiei 

asupra modului de rezolvare (sarcina similara), stimulare pentru progres, ajutor pentru intelegerea 
sarcinii, etc. 

 

APLICATIE  METODICA 4: 

• 4.1 Analizati din perspectiva celor 5 criterii enumerate anterior, urmatorul soft educational: 
http://www.didactic.ro/jocuri/baloane  

Corectie Raspuns incorect. Raspunsul corect era…. 

Explicitare Raspunsul dvs. A fost incorect deoarece…. 

Diagnostic Raspuns incorect. Optiunea dvs. sugereaza ca v-ar fi necesara… 

Elaborativ Raspunsul… a fost corect. Pedagogia / literatura este ….. 

 

IV. Elementele cheie (metodice) ale proiectării/ Avantajele proiectarii sistematice şi 

metodice ale procesului de invatare folosind IT 

• 1. Susţine instruirea centrată pe învăţare; 

• 2. Menţine o instruire efectivă , eficientă, şi atractivă; 

• 3. Susţine comunicarea şi colaborarea dintre proiectanţi , profesori, 

specialişti în informatică aplicată şi utilizatori; 

• 4. Facilitează diseminarea cunoştinţelor pedagogice de către educatorii; 

• 5. Oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru problemele de instruire; 

• 6. Faza de analiză susţine de asemenea elaborarea ulterioară a unor alte tipuri de materiale didactice; 

• 7. Asigură că ceea ce se predă este necesar pentru realizarea obiectivelor de învăţare ale elevilor; 

• 8. Facilitează o evaluare corectă şi precisă a procesului de instruire.  
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Sociologie aplicata pentru prevenirea comportamentelor nocive 
 

Vasilica VARGA 
Liceul Teoretic”Nicolae Iorga”Braila, ROMÂNIA 

 

Introducere  

“A trăi fără reguli înseamnă a trăi la întâmplare iar a trăi la întâmplare înseamnă a nu trăi! “ 

In cadrul disciplinei Sociologie ne sunt prezentate comportamentele individuale si de grup si impactul lor 

asupra societatii in ansamblul sau. De multe ori din dorinta de a fi acceptati in grup recurgem la 

comportamente care daca ar fi judecate rational nu-ar caracterizeaza.  Intre acestea se afla si debutul fumatului 

sau al consumului de bauturi alcoolice.  

 

Obiective:  

Dezvoltare personala prin dobandirea de cunostinte despre comportamentele nocive, intre care consumul de 

tutun;  aplicarea cunostintelor teoretice despre comportamentele de risc si prezentarea lor in forma IT.  

Cuprins  

Ce este tutunul?  
Tutunul este una dintre acele substanțe care produce cea mai mare dependent ,atât fizică, cât și psihică. Planta 

de tutun ascunde însușiri și virtuți medicale neexplorate pe deplin. Savanții americani au descoperit  că 

frunzele de tutun dau naștere unei substanțe care poate bloca dezvoltarea virusului HIV.  Argumentele pentru 

care oamenii fumează sunt variate, în funcție de stilul de viată, construcția psihologică sau geanologia fiecărei 

persoane.  Astfel, deseori oamenii aleg să fumeze din dorință de a face parte dintr-un grup  social, sau din 

dorința de a părea mai maturi, ori pur si  simplu din dorința de a scăpa de stresul și tensiunea de zi cu zi. Ceea 

ce trebuie să înțelegem până la urmă, este faptul că substanțele dăunătoare conținute de țigări sunt responsabile 

de aproximativ 80 % din cazurile de cancer pulmonar. Frunza de tutun uscată și arsă sau obișnuitele țigări au 

un miros greu de de suportat.  

 

Riscurile consumului de tutun 
 -Creșterea numărului de decese din cauza bolilor cardiace  cu aproximativ 30% ; 

 -Creșterea riscului de cancer pulmonar;  

 -Tulburări de concentrare;  

 -Scade și schimbă mirosul și gustul;   

 -Schimbă ritmul cardiac , tonusul muscular și apetitul; 

 -Cancer al gurii, laringelui, faringelui, plămânilor; 

-Tuse,oboseală și respirație dificilă  

-Dezgust,dureri de cap și nervozitate  

-Tulburări ale somnului, neliniște  

Fumatul este o ocupație din ce în ce mai răspândită în rândul adolescenților. Ei fumează pentru a fi integrați 
într-un cerc de prieteni, apoi această ocupație devine o obișnuință după care devine o dependență .  

 

 

Ce aspecte negative aduce de fapt fumatul?  
 Este important de știut că tutunul scade semnificativ  durată vieții.  Atunci când fumezi o tigară inhalezi peste 

1000 de substanțe chimice . Persoanele care mor din cauza fumatului  înainte de atingerea unei vârste normale 

biologice , sunt din ce în ce mai multe tragănd astfel un semnal de alarmă. În jur de 100 de persoane mor zilnic 

în România din cauza fumatului, aproximativ un om la fiecare 15 minute . "O tigară costă 15 minute din viată". 

Este timpul să respirăm aer curat !.   

Perioada adolescenței este destul de grea în viața fiecărui om . Este vârsta când tentațiile si amenințările sunt 

mai puternice decat oricând . Acum incepe lupta.  Exista persoane care se droghează din curiozitate, altele din 

mandrie, altele din deznădejde sau din dorința de a se face remarcate . Ceea ce ne ingrijorează este faptul că  
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indiferent in ce mod, odata ce au ajuns sa consume droguri, drumul de intoarcere este greu de gasit ori nu există 

. Cei care consuma pentru prima dată droguri folosesc celebra si inselatoarea replică: "asta va fi prima si ultima 

dată" . Pentru alții drogul reprezintă un fel de a fugi de realitate , dar devine un calvar in momentul in care se 

trezesc . 

Dependenții de droguri şi-au pierdut libertatea .Odata ce au cedat tentației,au devenit adevarate fiare . In 

clipele acelea, in ei nu se mai regaseşte nici un gram de credință. Nu mai cunosc termenii de iubire, milă sau 

jenă . În clipa in care simt aceste lucruri dependenții in loc să lupte pentru libertatea lor cedează. 

 

Curiozități despre tutun 
Ţigările fumate într-un an în SUA cântăresc cât 350.000 de maşini Volkswagen Beetle (420.000 de tone). 

Mucurile şi pachetele goale de ţigări reprezintă 38% din deşeurile din oceane şi de pe plajele americane.  

În fiecare zi  3.450 de americani între 12 şi 17 ani fumează prima lor ţigară. 

În fiecare an în India se vând aproape 200 de miliarde de ţigări. 

10 milioane de ţigări se vând în fiecare minut în lume. 

De 12 ori mai mulţi britanici au murit din cauza ţigărilor decât în cel de-al Doilea Război Mondial. 

O ţigară aprinsă produce hidrocarburi de şapte ori mai rapid decât ţeava de eşapament a unei maşini, arată un 

test recent PAG 2 

Consumul de ţigări din Indonezia este de şapte ori mai mare decât în 1990. 

 Numai în China există peste 350 de milioane de fumători, de patru ori mai mult decât în 1970. 

Un miliard de bărbaţi şi 250 de milioane de femei din întreaga lume fumează.  

15 miliarde de ţigări sunt consumate în întreaga lume, în fiecare zi.  

25% din ţigările vândute în întreaga lume sunt contrafăcute. 

Tutunul este este un drog legal insa fumatul deschide calea catre alte tipuri de droguri.  

Toxicomanii sunt consideraţi " oamenii de la marginea societaţii", stigmatizaţi care “trebuie” sa moară. Tinerii 

de azi nu vad nicio diferenţă intre consumul de tutun, alcool si cel de droguri ilegale. 

O viaţă de care depinde de droguri, nu poate avea decât un mod de a trăi foarte trist, demn de compătimit. 

Toxicomanul vede in droguri soluţia de a accede la o bucată de viaţă in care timpul să nu mai conteze. Pentru o 

perioada scurtă, consumatorul cunoaşte “iluzia păcii, a calmului sau a forţei”. Drogul  pune stăpanire pe tine si 

te distruge uşor  si sigur. Dependenţa nu este  o glumă este o dramă pentru care nu avem cuvinte să o descriem 

la adevarata ei intensitate. 

 “Drogurile schimbă perspectiva de a gandi si a vedea lucrurile, dau stări care te seduc, par a fi frumoase dar 

intr-un final nu iti provoacă decat rau.  

 

Modalitati de realizare: 

Prezentari ale proiectului in forma ppt in cadrul zilelor “Scoala altfel” cu scopul de a-i infroma sip e alti 

adolescent despre riscurile consumului de substante nocive.  

Impactul prezentatii ppt-urilor asupra adolescentilor. 

Reducerea comportamentelor de consum.  

Constientizarea pericolelor la care se expun. 

 
Felul in care s-au folosit mijloacele IT 
A fost consultat internetul pentru documentare despre ce este tutunul si care sunt cifrele statistice la nivel 

global referitoare la acesta; 

Au fost colectate materiale necesare prezentarii ppt; 

A fost tehnoredactat materialul si in format word;  

Au fost realizare slide-uri pentru prezentare. 

 

Concluzii:  
Atunci cand educatia este facuta intre egali receptarea mesajelor este mult mai eficienta. In situatia de fata cand 

adolescentii identifica riscuri ale comportamentelor nocive si le prezinta coilegilor lor ne asteptam ca mesajul 

sa fie receptionat si sa apara modioficari in sens pozitiv.  
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Activitatea opţională - mijloc eficient de familiarizare a 
preşcolarilor cu calculatorul 

 

Vali-Mihaela MIHALCEA 
Prof. Grădiniţa nr. 7, Brăila, ROMÂNIA 

 

 Într-o societate globalizată, orientată spre inovaţie şi descoperire, se impune cu prioritate ca încă din 

etapa preşcolară să se cunoască și să se răspundă nevoilor de educație formală și non-formală, astfel încât 

învățarea ca proces și produs să se constituie în experiențe durabile și comportamente dezirabile, certificate ca 

eficiență pe tot parcursul vieții.  

 Avansul tehnologiei informaţionale schimbă radical modul nostru de viaţă, de comunicare cu ceilalţi, 

de recepţionare a informaţiilor.  În secolul următor este de aşteptat ca rolul calculatorului în viaţa noastră să fie 

esenţial, motiv pentru care  orice copil va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a obţine cu uşurinţă ceea 

ce îşi doreşte. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită copilului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă 

evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. 

 Un mod practic de a conduce preşcolarii către familiarizarea cu lucrul pe calculator îl reprezintă 

activitatea opţională ce poate fi desfăşurată începând cu nivelul II (5-6 ani).   Opţionalul va avea un 

caracter predominant practic-aplicativ şi va fi canalizat pe: 

 familiarizarea preşcolarilor cu utilizarea calculatorului şi a internetului 

 dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru realizarea unui produs cu ajutorul calculatorului 

 lărgirea orizontului de cunoaştere şi de comunicare ca sursă de cunoaştere a lumii înconjurătoare 

 dezvoltarea personalităţii copilului prin competiţii în cadrul grupului 

 dezvoltarea abilităţilor de procesare complexă a informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software propuse 

Voi expune în cele ce urmează o programă de activitate opţională pentru grădiniţă. 

 

 „Prietenul meu - calculatorul” 

Durata opţionalului: 1 an  

Nivel: II  

OBIECTIVE CADRU: 

• cunoaşterea componentelor calculatorului, a rolului şi a modului de utilizare; 

• dezvoltarea capacităţii de investigare şi de utilizare a unor cunoştinţe asimilate la alte categorii de 

activităţi(activităţile ecologice, etc.); 

• cultivarea gândirii logice şi creative, a interesului pentru folosirea calculatorului. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

• Să identifice componentele calculatorului; 

• Să recunoască componentele importante ale calculatorului: mouse, monitor şi unitate centrală; 

• Să utilizeze tastele cu litere: Esc, Enter, Backspace, Shift, tastele alfa- numerice, tastele cu săgeţi; 

• Să utilizeze cunoştinţele asimilate la activităţile matematice, educarea limbajului, activităţile plastice, de 

limbă engleză; 

• Să elaboreze strategii simple pentru atingerea unor scopuri ludice; 
• Să pună întrebări în vederea lămuririi unor probleme; 

COMPORTAMENTE: 

• să descopere şi să enumere componentele calculatorului; 

• să cunoască rolul lor în funcţionarea calculatorului; 

• să efectueze exerciţii de utilizare a butoanelor şi a tastaturii; 

• să utilizeze date şi simboluri din care să extragă informaţii; 

• să deseneze utilizând programul Paint; 

• să coloreze diferite imagini; 



152 

 

• să schimbe culoarea unor obiecte realizate; 

• să şteargă o imagine sau să o multiplice; 

• să utilizeze tastatura pentru a scrie propriul nume şi scurte mesaje; 

• să compună şi să rezolve exerciţii matematice; 

• să cunoască şi să aplice regulile diferitelor jocuri pentru a le rezolva sarcina; 

• să se comporte civilizat utilizând în grup calculatorul; 

• să comunice descoperirile şi ideile sale, utilizând un limbaj adecvat; 

Selecție tematici 

 

SEMESTRUL I 
 

 

SEMESTRUL al II-lea 

Data Obiective Tema Metode 

l Să cunoască unele cuvinte simple din limba engleză 
care apar pe ecran. 

Exerciţii ; yes, no, ok; Joc 
„Word” 

Observaţia 
Demonstraţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 

I 
Să lucreze cu ferestrele; închidere, deschidere, 
maximizare, mutarea unei ferestre şi modificarea 
dimensiunilor. 

Ne jucăm pe calculator; 
Joc „Ski”. 

Observaţia 
Demonstraţia 
Explicaţia 
Exerciţiul 

I Să introducă din  tastatură cifrele, modificându-le 
mărimea şi culoarea. 

Şiruri numeric crescător şi 
descrescător (numerele 1-20); 
Joc „Atomix”. 

Demonstraţia 
Conversaţia 
Exerciţiul 
Problematizarea 

II Să introducă de la tastatură cifrele şi semnele „+”, şi să 
rezolve corect. 

Rezolvare exerciţii şi probleme; 
Joc cu conţinut ecologic. 

Conversaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 

II Să scrie după dictare cuvintele şi să le modifice 
culoarea. „Ştiu să scriu”; Joc „Aldo”. 

Conversaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 

 

 

Data Obiective Tema Metode 

IX Să observe şi să descopere componentele 
calculatorului, să le denumească şi să reţină rolul lor. 

Tainele calculatorului; 
Exerciţii de închidere şi 
deschidere a calculatorului. 

Observaţia 
Explicaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 

X Să poziţioneze corect mouse-ul; 
Exerciţii simple de utilizare a calculatorului. 

Ne jucăm cu mouse-ul; Exerciţii. Observaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 
Jocul 

X Să cunoască programele Paint, Word Pad, Word; 
Să efectueze exerciţii de activare a acestor programe 
respectând succesiunea operaţiilor. 

Observare - Programul şi 
sistemul de operare Windows 
2010 
Stop - închide şi deschide 
calculatorul. 

Observaţia 
Explicaţia 
Demonstraţia 
Exerciţiul 
Jocul 

X Să observe şi să descrie pictograme în vederea 
utilizării lor în diferite situaţii, să utilizeze corect 
mouse-ul în vederea realizării rapide a sarcinii de 
lucru. 

Învăţăm să folosim culorile. 
Lucrul cu ferestre - minimizare şi 
maximizare - jocul Blocks. 

Explicaţia 
Demonstraţia 
Conversaţia 
Exerciţiul 
Jocul 

X Să observe şi să descrie barele de instrumente şi de 

culori ale programului. Să traseze figuri geometrice, 

folosind formele din bară de instrumente 

Lucrăm cu programul Paint; 

Forme. 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul Jocul 

individual 
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Website-ul unei biblioteci şcolare, 
un eficient instrument de marketing 

L'web-sit d'une bibliothéque d'ecole, 

 un éficace instrument de marketing 

 

Daniela ARGATU 
Prof. Bibliotecar CCD "George Tofan", Suceava, ROMÂNIA 

 

 
Deşi este cel mai nou mediu în care se realizează schimbul de informaţii, studiile arată că 

Internetul reprezintă mediul cu cea mai rapidă rată de dezvoltare din istorie. Dacă în anul 1993 numărul 

website-urilor era de aproximativ 600, la mijlocul anului 2000 numărul lor ajunsese la peste 15 000 0001.  

În ultimii ani, bibliotecile au început şi ele să conştientizeze potenţialul de dezvoltare pe care noile 

tehnologii îl oferă. Tot mai multe biblioteci au website-uri prin care încearcă să se adreseze nu numai 

utilizatorilor activi, ci şi utilizatorilor potenţiali sau non-utilizatorilor, cei care sunt mai degrabă atraşi să îşi 

satisfacă nevoile de informare singuri, printr-o simplă căutare realizată cu ajutorul unuia dintre motoarele de 

căutare oferite pe Internet. 

Site-ul web poate reprezenta un instrument de marketing deosebit de util, cu ajutorul căruia pot să 

se adreseze direct utilizatorilor, pot să adune cu foarte multă uşurinţă date despre cine sunt acestia, care le sunt 

aşteptările. Pe baza datelor astfel obţinute, îşi pot îmbunătăţi serviciile oferite, astfel încât să se adapteze cât 

mai bine nevoilor de informare ale diverselor categorii de utilizatori. 

Principalul avantaj al Internetului este acela că oferă posibilitatea comunicării directe între cel care 

oferă un serviciu şi beneficiar, iar o bună comunicare este vitală pentru orice activitate de marketing. 

Tendinţa actuala indică faptul că şi bibliotecile şcolare sunt din ce în ce mai deschise la idea de a 

intra în contact cu utilizatorii prin intermediul Internetului, de aceea este posibil ca în perioada imediat 

următoare cele mai multe dintre ele să îşi dezvolte propriul site sau să îl îmbunătăţească pe cel deja existent, 

transformându-l dintr-o simplă sursă de informare într-un instrument interactiv prin care să atragă utilizatorii 

către bibliotecă, să îşi promoveze produsele si serviciile şi să propună servicii destinate exclusiv utilizatorilor la 

distanţă, distribuite chiar prin intermediul paginii web. 

Instrumentul de bază al marketingului on-line de bibliotecă este pagina web. Pagina web reprezintă 

legătura dintre bibliotecă şi utilizatorii ei, sub forma imaginii şi textului. 

Cu toate că unele biblioteci şcolare au deja pagini web proprii de mai mulţi ani, abia acum încep să 

înţeleagă în ce fel pot fi utilizate pentru promovarea serviciilor. Pagina web nu mai reprezintă un simplu 

instrument de informare, o transpunere on-line a broşurii de prezentare a bibliotecii.  

În contextul unui mediu care pune accentul din ce în ce mai mult pe  noile tehnologii ale informarii 

şi comunicării, bibliotecile trebuie să apeleze la instrumente de marketing moderne, care să vizeze un public 

ţintă tânăr sau familiarizat cu tot ceea ce presupune regăsirea de informatie on-line, pentru care uşurinţa în a 

regăsi informaţii punctuale, cu un cost minim (în ceea ce priveşte efortul depus, timpul scurs între formularea 

cererii şi primirea răspunsului) este un factor esenţial. Site-urile bibliotecilor şcolare s-au dovedit a fi de-a 

lungul timpului, în mod real, instrumente de marketing dinamice, care s-au adaptat schimbărilor din domeniu şi 

cererilor utilizatorilor.  

De aceea, o activitate de acest gen trebuie să urmeze obligatoriu nişte paşi. În primul rând trebuie 

desemnată persoana care să se ocupe de realizarea/întreţinerea site-ului şi să se stabilească costurile 

aproximative de realizare/întreţinere a site-ului şi fondurile din care sunt acoperite acestea. De obicei, dar 

aceasta nu poate fi o regulă, aceste costuri tind catre 0, deoarece site-urile sunt postate pe servere gratuite, iar 

actualizarea lor este facută de către bibliotecarul sau informaticianul şcolii. 

 Un alt criteriu de care trebuie ţinut cont, este  segmentul de utilizatori căruia ne adresăm prin 

intermediul site-ului bibliotecii. Şi în mod evident elevii vor avea procentul cel mai mare, urmaţi  de cel al 

cadrelor didactice şi cei ai al altor domenii ocupaţionale. Pornind de la această minimă segmentare, ar putea să 

determine mult mai clar ce îşi doreste fiecare categorie şi ar putea să-şi îmbunătăţească atât imaginea pe care 

şi-au creat-o pe Internet, cât şi serviciile pe care le oferă. Iar potentialii utilizatorii cărora se adresează site-ul, 

nu ar trebui să se reducă doar la membrii şcolii. 

Deasemena trebuie să se evalueze concret frecvenţa utilizatorilor care accesează pagina web a 

bibliotecii (zilnic/saptamânal/lunar). Monitorizarea traficului pe site (numărul de accesări) reprezintă un 

                                                 
1 http://www.jhemans.powerup.com.au/webdesigns/default.htm / accesat 6 octombrie 
  2008 
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instrument eficient de evaluare a impactului pe care acesta îl are în rândul  utilizatorilor şi, implicit, al eficienţei 

acestuia ca instrument de marketing. Pe baza datelor obţinute în urma monitorizării se poate stabili cât de des a 

fost vizitat site-ul, care pagini au fost accesate cel mai des (ceea ce oferă indicatii despre serviciile preferate de 

utilizatori, ce informaţii îi interesează), câţi utilizatori au revenit, referrerul sau cum au ajuns la site-ul 

bibliotecii (direct – prin tastarea adresei în browserul web, căutare cu ajutorul unui motor de cautare, accesarea 

unui link de pe o altă pagină), ţara de origine a vizitatorilor site-ului etc. 

Aşa se pot determina serviciile bibliotecii pe care urmărim să le promovăm prin intermediul site-

ului: serviciile existente şi în mod tradiţional, informaţii despre evenimentele, manifestările culturale organizate 

de bibliotecă, informaţii cu caracter general despre acces, colectii sau de interes local, servicii noi, specifice 

mediului virtual: referinţe prin e-mail, legături utile, baze de date etc, catalogul on-line, lista noilor achiziţii, 

împrumutul interbibliotecar). Momentan, website-urile bibliotecilor şcolare au în continuare un caracter 

informativ pentru că se axează mai ales pe prezentarea serviciilor tradiţionale, a colectiilor şi mai puţin un 

caracter interactiv, dinamic, orientat către utilizatorul văzut ca potenţial „client”.  

Actualizarea informaţiilor de pe site-ul bibliotecii doar atunci când apar noutăţi sau în funcţie de 

ritmul de schimbare a informaţiilor ce trebuie prezentate, este de obicei regula după care se ghidează cei care se 

ocupă de sit. 

Realizarea unui  plan pe termen mediu/lung privind dezvoltarea paginii web a bibliotecii, este 

imperioasă, pentru ca site-ul să atingă potenţialul maxim de promovare a bibliotecii şi de comunicare cu 

utilizatorii. Acest plan de dezvoltare a paginii web a bibliotecii trebuie să cuprindă: dezvoltarea catalogului on-

line, realizarea serviciului „Întreabă bibliotecarul” on-line, rezervări de documente on-line, dezvoltarea de 

resurse electronice postate pe site, informări locale şi europene on-line, implementarea catalogului de 

personalităţi locale, oferirea posibilităţii ca utilizatorul să viziteze virtual biblioteca.  

Utilitatea pentru activitatea de promovare a bibliotecii şi existenţa unei pagini web şi  avantajele pe 

care le oferă  utilizatorilor săi, poate reprezenta doar una dintre modalităţile de a aduce biblioteca în atenţia 

publicului ţintă, însă trebuie asociată şi cu alte instrumente de promovare. Pagina web reprezintă un mijloc 

modern, rapid şi eficient de promovare a activităţii bibliotecii şcolare. Împreună cu celelalte servicii electronice 

nou create, pagina web este un mijloc important de informare şi comunicare cu publicul. Oferă posibilitatea 

informării utilizatorilor asupra activităţilor bibliotecii şi asupra documentelor ce pot fi consultate prin catalogul 

on-line. Oferă informaţii despre proiectele propuse şi desfăşurate în cadrul bibliotecii şcolare. În zilele noastre 

dacă nu eşti pe Internet, nu exişti. 

 În concluzie, este foarte importantă pagina web pentru promovarea bibliotecii, este un real  suport 

pentru dezvoltarea comunicării interne şi pentru creşterea transparenţei în implementarea politicilor şi a 

deciziilor bibliotecii, în furnizarea de servicii cât mai aproape şi cât mai comod posibil de utilizatorii noştri. 

Existenţa unei pagini web este utilă în măsura în care este utilă orice modalitate de a ne face cunoscuţi, de a se 

şti despre noi, de a ne face cunoscută utilitatea în acest mediu. Avantajul este cel al accesării oricând şi de 

oriunde. Bineînţeles pentru acesta trebuie să ai un site pus la punct, care să conţină cele mai recente informaţii.  

Pagina web a unei bibliotecii este în fond o carte de vizită.  

 

*** 

Dans les derniéres années, les bibliotheques ont commenceé à ce rendre compte du potentiel du 

developpement de novvelles tehnologies. Beaucoup de bibliothéques inscrites au  website-uri dans lesquels, 

elles essaient de s'adresser aux utilisateurs actifs, mais aussi aux utilisateurs potentiels ou non utilisateurs, qui 

sont attirés  surtout pour la necessité de s'informer seuls, par une seule manipulation  realisée avec l'aide d'un 

moteur de recherche  oferte sur internet. 

Le site web peut representer un instrument de marketing tres utile, et gràce à son aide  on peut 

s'adresser directement aux utilisateurs, qui peuvent cueillir avec facilité les informations  necessaire a leur 

besoin. 

Avec toutes ces informations les bibliothéques peuvent améliorer  les services offerte et elles vont 

pouvoir s'adapter  de mieux en mieux aux necessites d'informations pour toutes  catégories d'utilisateurs. Le 

Principal avantage d'Internet c'est qu'il offre la posibilité de communication directe entre lui et le bénéficiaire, 

et une bonne communication est vitale pour n'importe quelle activité du marketing. 

La tendance actuelle  le fait que méme les bibliotheques d'ecoles sont de plus en plus ouvertes à 

l'idée d'entrer  en contact par l'intermédiaire d'internet. 

C'est pour cela que dans la période qui approche la majorité d'entre elles  doivent developper leur 

propre site afin d'ameliorer celles qui éxistent déja, en transformant d'une simple source d'informations en un 

instrument interactif par le quel elles vont attirées les utilisateurs vers les bibliothéques, pour promovoir les 

produits et les services et de proposer des services déstinés exclusivement aux utilisateurs à distance par 

l'intermédiaire de base de Marketing on-line de bibliothéques et la Page Web. Elles represente un lien entre 

bibliothéque et utilisateurs sous forme d'images et de textes. 

Méme si quelques bibliothéques ont leur propre page Web depuis de nombreusses années,ont 

maintenant compris comment l'utiliser pour promovoir leur services. La page Web ne peut plus representer un 

simple instrument d'information,un  transfer on-line de brochure de presentation  de la bibliothéque. 
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*** 

 

The website of school-library 

an efficient marketing instrument 

 

In the latest year, the libraries have become aware of the potential which the new offer.. More and 

more libraries have website through which they intend to inform not only the active users, but the potential 

ones and the non-users, who want to find out information by themselves with the help of a simple search on the 

Internet. 

The website is an useful instrument and with it one can gather together information about the users 

and their expects. The result will be a better offer for all those who are interested. 

The main advantage of the Internet is that it offers the possibility of a direct communication 

between the person who offers something and the one who receives it and a good communication is extremely 

important for any marketing activity. 

As it is known, lately, the school libraries are more and more interested to be in a direct contact 

with the users, through the Internet, so it possible that most of them to develop a website, to improve the one 

that they already have and transform it from a simple source of information in an interactive instrument which 

attract the readers, to promote the produces and offers, to help the long distance users even through the web 

page. 

The main instrument for the on-line library is the web page, which is the connection between the 

library and its users, under the form of image and text. Although, some libraries already have web page for 

more years they now begin to understand and use them in a way that helps them. 

The libraries should use the modern marketing instruments because it is know the fact that 

nowadays the modern technologies of information and communication are present everywhere. 

The modern and young public, using the library on-line is an essential factor for development. The 

sites of the school-libraries prove to be dynamic marketing instruments which adapted to all the changes in this 

area and the demands of the users. 

As a final conclusion, the web page is very important and useful for promoting a school-library, it 

is a real support for the development of internal communication and increase for the offer to the users , which  

has to be modern, easy to access, available. 

The web page of a school-library is in fact a visiting card. 

 

 

Visualizing in polar coordinates with the Geogebra 
 

Francisco Regis Vieira Alves 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará – IFCE. BRAZIL 

fregis@ifce.edu.br 
 

ABSTRACT: In this article we discuss and describe some examples of application of the integrals in polar 
coordinates. We see that the software Geogebra provides means to describe complex regions in the plane. 

Moreover, explore and manipulate the graphic-geometric construction with the purpose to indicate the 

convenient definite integral. Finally, with some examples we show strategies of solution that not emphasize 
only the analytical standard approach in the teaching process of the integral Calculus.  

 

KEYWORDS: Visualization, Polar Coordinates, Integral Calculus, Software Geogebra.  
 

The L´hospital rule is studied in any book of Calculus. Its description allows to get rid of certain types of 

indeterminate forms. However, the authors of Calculus´ book in Brazil tend to emphasize only the procedural 

aspects and analytical arguments Thus, we show that using the software Geogebra, we can indicate and 

structured a way of interpreting symbols from de geometric-graphic forms.  

 

********* 
Articolul face parte din Vol.3, No.1, al Jurnalului Internațional GGIJRO 

https://ggijro.wordpress.com/issues/vol-3-no-1/ 
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Utilizarea tablei SMART în predarea unei lecţii de istorie 

Elena Ştefania STURZU 

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” şi  

Şcoala Gimnazială ,, Mărţişor”, Bucureşti, ROMÂNIA 

elena_stefania1977@yahoo.com 

 
ABSTRACT: The following material wants to show how the Smart table and its 

auxiliary materials can be use in a history lesson. Practically the author of this material Practically 

the author of this material  will show how she use the Smart table and its auxiliary materials. 
 

Cuvinte cheie- Tabla SMART, lampă videoproiectoare, metode interactive. 

 

Este un lucru ştiut că utilizarea unor strategii didactice bazate pe interactivitate asigură 

procesului de predare-învăţare-evaluare o mai mare eficienţă. În cadrul strategiilor, alegerea mijloacelor 

didactice este crucială pentru că, adaptate demersului didactic avut în vedere de profesor, dar şi categoriei de 

vârstă şi nivelului de pregătire al grupului de elevi cu care se lucrează, asigură formarea temeinică şi eficientă a 

competenţelor. 

 Tabla SMART şi dispozitivele adiacente ei ( vezi sistemul audio sau lampa videoproiectoare individuală) sunt 

unele dintre cele mai noi şi moderne mijloace didactice. 

Aceste mijloace didactice pot fi utilizate în diverse momente ale lecţiilor. Pentru a fi mai expliciţi vom da câte 

un exemplu pentru fiecare în parte, în cadrul unei activităţi didactice susţinute la disciplina istorie. 

Să luăm ca exemplu lecţia cu titlul ,,Regate şi imperii ale Orientului Antic- Regatul Egipt”.Această lecţie este 

predate elevilor din clasele a-V-a , în cursul primului semestru al anului şcolar. 

 Momentul de reactualizare a vechilor ancore- Se va verifica lecţia ,,Reconstituirea istoriei unui oraş-stat”. Pe o 

hartă afişată la tabla SMART, cu ajutorul lămpii videoproiectoare individuale, elevii pot marca cu X de diferite 

culori oraşele- stat sumeriene, mesopotamiene, indiene sau feniciene. Spre exemplu, cu roşu, vor marca cu un 

,,X” oraşele stat- sumeriene, cu verde le vor marca pe cele mesopotamiene iar cu galben pe cele feniciene. În 

felul acesta se va verifica competenţe de plasare pe o hartă istorică a unor evenimente şi fenomene istorice 

specifice epocii antice. De asemenea se pot completa diverse enunţuri lacunare ce verifică competenţa de 

utilizare corectă a terminologiei de specialitate. Pornind de la ilustraţia ,,Porţii leilor din Babilon”- elevii pot 

descrie oraşul-stat cu acelaşi nume. De asemenea pe ilustraţia afişate pe tabla SMART elevii vor putea să 

marcheze motivele decorative specifice acesteia. 

 Legătura cu lecţia nouă- se va porni de la ilustraţia care înăţişează ,,Grădinile suspendate ale Semiramidei”şi 

povestea ridicării lor şi se va ajunge la noţiunile de ,,rege” şi de ,,regat”. Pe marginea acestor termini se vor 

realiza de către elevi 2 ciorchine nestructurate. Elevii vor folosi diferitele noanţe şi tipuri de linii şi vor 

complete treptat noţiunile care se vor înlănţui logic, pe marginea celor 2 termeni. 

 Captarea atenţiei- se va face un chiorchine nestructurat pornind de la noţiunea de ,,rege”. Elevii vor scrie ideile 

pe table SMART. 

Predarea noilor cunoştinţe- pe table SMART se vor proiecta surse istorice scrise, cartografice şi iconografice, 

pe baza cărora elevii vor putea identifica: formarea regatului egiptean, organizarea lui internă, conducerea- ex 

de faraoni (ilustraţiile care vor fi proiectate vor permite elevilor să identifice cu uşurinţă însemnele puterii 

faraonilor- coroana, pliciul de muşte, barba falsă, sceptrul), cronologia Egiptului Antic etc. 

Feed-back-ul- pe tabla SMART elevii vor completa o axă cronologică, un chiorchine structurat precum şi 

enunţuri lacunare. 

 În urma lecţiilor desfăşurate pe baza tablei SMART s-a observat că elevilor le place următoarele: 

- să scrie pe tablă. 

- să şteargă însemnările făcute. 

- să corecteze eventualele greşeli strecurate 

intenţionat de profesor. 

- să marcheze pe hărţi sau ilustraţii. 

- să dea pagina mai departe. 

- să utilizeze creionul magic de marcare. 

- să utilizeze toate funcţiile Word ale tablei. 

 -să realizeze scheme sau schiţeze . 

   -să descopere ecranul. 

    - sunt mai atenţi şi mai receptivi. 

 În cazul dotării şcolilor cu un astfel de mijloc didactic, recomandăm cu căldură utilizarea acestuia. 

 
Bibliografie: 

Ştefan Păun, Didactic istorie, Ed. Carte Universitară, Bucureşti, 2005. 
Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Ed. Pollirom, Iaşi, 2006. 
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Clima Europei-Clima României 
Viorica NEICU 

Liceul Pedagogic "D.P.Perpessicius Brăila", ROMÂNIA 
 

I.  Clima Europei 

1. Factorii genetici ai climei 
a.  pozitia geografica:  in Emisfera nordica, intre 35-82° lat N; 

b.  factorii radiativi: 

        - radiatia solara  globala scade de la sud (140-160 kcal/cm²/an) la nord (70-80 kcal/cm²/an); 

        - bilantul radiativ scade ca valoare de la  sud la nord; 

c. factorii dinamici :  

        - predomina circulatia vestica; 

        - dezvoltarea unor centri barici: 

          * Anticiclonul Azorelor: persista tot anul deasupra Oc. Atlantic (20-40° lat N); aer cald subtropical; 

          * Anticiclonul Siberian: deasupra Siberiei si NE Europei; caracter sezonier, actionand iarna; 

          * ciclonul islandez: actioneaza tot timpul anului, in relatie de reciprocitate  inversa cu Anticiclonul 

Azorelor; 

          * ciclonii mediteraneeni: frecventa mai mare iarna; 

        - mase de aer : 

        + polare:  foarte reci si uscate; 

        + atlantice: racoroase si umede; 

        + continentale: calde sau reci si uscate; 

        + mediteraneene/nord-africane: calde si umede; 

- prezenta curentului cald al Golfului determina temperaturi mai ridicate la latitudini mai mari 

(.................................................,................................................,......................... .................................); 

d. factorii fizico- geografici 

         - miscarile pamantului si prezenta celor doua suprafete active (mari, oceane si uscatul); 

         - deschiderea continentului spre Oceanul Atlantic; 

         - M. Mediterana influenteaza clima regiunilor invecinate; 

         - M. Baltica inflluenteaza clima regiunilor invecinate; 

         - masa continentala din est; 

         - relieful prin.................., ........................,   .......................,  

                       valoarea radiatiei ................................................... 

                       temperatura aerului ............................................... 

                       precipitatiile........................................................... 

         - factorii antropici: modifica elementele meteorologice  si compozitia aerului; 

2.  Elementele climatice 

a. Regimul termic 
-Tm scade din SV spre NE: 18°C in sud, 0°C in nordul Scandinaviei, -4°C in NE Europei; 

-Tm a iernii scade  pe directia: SV spre NE: 10°C in S si pe alocuri SV, -20°C ins. Franz Josef; izoterma de 10 

°C trece prin S- Islandei, se apropie de Capul Nord, merge paralel cu tarmul Norvegiei pana in Pen Iutlanda si 

spre  Europa de SE, pana in Muntii Caucaz; 

-Tm a verii scade din sud spre nord: in sud peste 25°C, in nord 15°C(izoterma de 15°C trece prin mijlocul 

arhipelagului Britanic, urca  la latitudinea  de 60° in apropiere de Oslo, si pana la 65 °lat in apropiere de 

Arhanghelsk; 

b. Regimul precipitatiilor 
-precipitatiile scad de la vest la est si cresc cu altitudinea; 

-valori medii 500-1000 mm; cantitati mai reduse- in N  M. Caspice si M. Negre; 

-valori  mai mari,1000-2000 mm, pe versantii cu expunere vestica si pe culmile montane inalte; 

-precipatiile cad in vest tot timpul anului, in centru si est mai ales vara, in sud mai mult iarna; 

c. Regimul eolian: predomina vanturile de vest; se adauga: 
-Crivatul- din est si nord –est, uscat, rece si violent iarna, cald vara; 

- Austrul- uscat, bate mai ales vara; capata caracter de foehn; 

- Bora- vant rece, coboara dinspe Alpii Dinarici spre M. Adriatica; 

- Mistralul- vant rece, bate dinspre Masivul Central Francez spre M. Mediterana; 

- Foehnul- vant neperiodic, cald si uscat, detemina cresterea temperaturii si aparitia timpurie a primaverii; 
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3. Regionarea climatică                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clima Romaniei 
Temperat continentala de tranzitie 

1. Factorii genetici ai climei 
a. pozitia geografica:  

      pe Globcaracter temperat (Tm=10°C, vanturi si precipitatii neregulate, 4 anotimpuri); 

      pe continent: caracter continental 

                           caracter de tranzitie: zona de trecere de climatul cu influente oceanice la elemente de  

                          ariditate; 

b. radiatia globala: scade de la sud (125 kcal/cm²/an) la nord 115 kcal/cm²/an); 

                               scade cu altitudinea: pe litoral (125 kcal/cm²/an), iar pe creste (sub110 kcal/cm²/an; 

c. circulatia generala a maselor de aer: predominant vestica, apar modificari introduse de dezvoltarea si   

evolutia unor centri barici(anticiclonii.......................,. ................... si ciclonii..................., ...................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Climatul Localizare Temperaturi 

medii (t°C) 

Precipitatii 

(mm) 

Vanturi Alte aspecte 

specifice 

Mediteranean Europa de 

Sud, 

în jurul M. 

Mediterane 

14-18°C  600-900 Mistralul(Fr) 

Bora(Croația) 

Sirocco(It., 

Sp.) 

Veri calde și 

secetoase 

Ierni blânde 

și ploioase 

Temperat-

oceanic 

Țărmul 

vestic 

40-70° lat N 

8-16°C 

Iarna, -1->8°C 

Vara, 15-22°C 

1000-2000 

 

 

3000 mm pe 

versanții 

vestici M. 

Pirinei 

Vânturile de 

vest 

Veri 

răcoroase și 

ierni blânde 

Temperat-

continental 

În interiorul 

continentului 

40-60° lat N 

Iarna,  0° 

(sud)-> 

(-15° nord) 

Vara 

21-21°C (sud) 

16-

18°C(nord) 

800(vest)-

500(est) 

Vânturile de 

 est 

Veri foarte 

calde și 

ploioase 

  

de tranziție din estul Frantei România 

Semiarid la nord de M.Neagra M.Caspică 

Subpolar N-Islandei, 

Scandinaviei 

și Rusiei 

0----(-4°C) 200 Vânturi de 

nord, reci și 

uscate 

Veri scurte și 

ierni lungi 

Polar Svalbard și  

Franz Josef 

    

Tipul 

circulatiei 

Ponderea frecventei 

anuale 

Aspecte 

vestica 45% precipitatii si temperaturi moderate 

 

polara 30% scaderea temperaturii, nebulozitate, averse 

tropicala 15% aer cald dinspre Asia Mica  

 cald si umed dinspre Mediterana 

de blocare 10% Vara: temperaturi ridicate si seceta 

Iarna: temperaturi scazute, precipitatii slabe, zile 

innorate 
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d. desfasurarea pe latitudine-5°- scaderea temperaturii medii de la sud (>11°C) la nord (8,5°C); 

e. relieful:  

             -  altitudine-genereaza ..............................; 

             -  desfasurarea arcului carpatic; consecinta:..................................; 

             -  expozitia versantilor; pe versantii expusi-precipitatii, nebulozitate; 

                                                   pe versantii adapostiti timp senin, temperaturi mari; 

-  prezenta depresiunilor si a culoarelor de vale- inversiuni de temperatura(in vatra temperaturi  

               foarte scazute, geruri, ceturi persistente, iar pe versanti -temperaturi ridicate; 

f. Marea Neagra si Dunarea-influenta la nivel local: 

             - Marea Neagra, mare continentala, influenta redusa ............km latime in lungul tarmului; 

                                        temperaturi moderate, umiditate, brize marine 

             - Dunarea, climat mai umed, temperaturi moderate, precipitatii mai reduse, timp senin 

 

           

 
 

 

2.  Elementele climatice 

a. Temperatura ( media anuala............) 

- scade de la sud................ la nord............................... 

- scade cu  cresterea altitudinii: 

                        campii 10-11°C 

                        dealuri, podisuri joase (300-500 m): 8-10°C 

                        dealuri, podisuri inalte (500-800 m): 6-8°C 

                        munti (1000-1600 m in N-Carpatilor Orientali:  6-2°C 

                                     1000- 1800 m in Carpatii Meridionali: 

                         munti inalti(>1600- 1800 m)  2-0°C 

                                             > 2000- 2200 m    <0°C 

-   amplitudinile temice reflecta continentalismul termic; cele mai ridicate sunt in........................, 

                     25-26°C; cele mai reduse sunt la munte 15-20°C; 

-   zile tropicale (>35°C) in Campia  Romana 50-56 /an; 

-   temperaturi absolute:max  + 44,5°C Ion Sion(invazie de aer tropical), august 1951 

                                      min:  -38,5°C Bod inversiune termica si stagnarea aerului rece in vatra), ian. 1942 
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b. Precipitatii atmosferice (media anuala 684 mm) 

- scad de la vest la est ( precizati 

cauza........................................................................................................................) 

Campia de vest Vestul Campiei 

Romane 

Estul Campiei 

Romane 

Dobrogea 

630 mm/an 500-600 mm/an 400-500 mm/an < 400 mm 

 
- cresc cu altitudinea: 

Campii 400-600mm/an; dealuri 600-700-800 mm/an; munti 800-100-1200 mm; muntii inalti>1200 mm 

- prezinta regim neregulat spatial si temporal: 

maximum de precipitatii :  ……………………; minimum de precipitatii: …………………………….. 

- secetele sunt mai frecvente in E si SE tarii, in medie 20 zile--60 zile (Baragan, Dobrogea, S Pod. 

Moldovei); 

- pe versantii cu expunere vestica  sunt.........................; 

- precipitatii maxime: Stana de Vale(1 400 mm) polul precipitatiilor; 

- precipitatiile minime: pe litoral si in delta -380 mm/an; 

-    liniile care unesc puncte cu acceasi valoare a precipitatiilor se numesc.........................; 

c. Vanturile/regimul eolian 

     - Vanturile de vest, dominante; calde si umede se resimt mai mult vara(precipitatii mai-iunie); 

     - Crivatul in estul si sud-estul tarii, este rece si uscat, provocand geruri si viscole; in Dep.Giurgeu  

Ciuc si Brasov poarta numele de Nemira; 

    - Austrul in SV; vara cald si uscat producand secete, toamna si iarna fiind cald si umed; 

    - Cosava- in Banat si Defileul Dunarii; este rece si uscat; 

    - Baltaretul se formeaza deasupra Baltilor Dunarii si bate vara spre C.Baraganului, atenuand temp. ridicate; 

   - Vanturi uscate (Suhoveiuri)- se manifesta vara in C.Olteniei, Baragan, Dobrogea, Pod. Moldovei, 

favorizeaza seceta (sub numele de ,,Saracila / Traista Goala); 

-   Vanturi de tip foehn- bat in Subcarpatii Curburii, Moldovei si SE-estul M. Apuseni, S si SV- Transilvaniei; 

cel mai cunoscut Vantul Mare/ Mancaciosul de zapada din Dep. Fagaras; 

-   brizele montane si marine- introduc modificari locale; 

 

3 Regionarea climatica 

a. Etajele de clima 

Etajul climatic Temperatura 

 medie anuala 

Precipitatii medii 

anuale 

Alte aspecte specifice 

litoral >11°C <400 mm Tm(-1 si+1°C) Tm=0°C Mangalia; 

brizele marine  

lunca si delta >11°C <400 mm  

campie 10-11°C <600 mm in vest 

<450 mm in est 

la altitudini sub 300m (campii si Pod. 

Dobrogei Centrale si de Sud) 

dealuri joase 8-10°C 500-600 mm 300-500 m 

dealuri inalte 6-8°C 600-700 mm 500-800 m, incluzand si muntii josi 

munte 6-2°C 800-1000-1200mm munti mijlocii si inalti 

depresiune 

(intramontana si  

submontana) 

6-8°C 600-700 mm inversiuni termice; 

in depresiunile submontane, vanturi de 

tip foehn 

alpin 2-0°C 

<0°C 

>1200 mm > 1600-1800 m 

> 2000-2200 m 

-inghetul se poate produce peste 8 

luni/an 

stratul de zapada > 7 luni 
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b. Influentele climatice 

Influentele climatice Caracteristici Unitati de relief reprezentative 

oceanice precipitatii mai bogate; moderat 

termic 

C. de Vest, Dl. de Vest, M. Apuseni 

 M. Poiana Rusca, D.C.T 

 

submediteraneene temperaturi mai ridicate, ploi 

de toamna, ierni mai blande 

sudul C. de Vest si Dl .de Vest, M. 

Banatului, 

vestul C.Romane si Pod. Getic, Pod . 

Mehedinti 

de ariditate ierni geroase, veri fierbinti, zile 

tropicale, secete frecvente 

estul si sudul C. Moldovei, Pod.Barladului, 

Subcarp. Moldovei, Subcarp. Curburii, 

estul C.Romane, Pod. Dobrogei, vestul 

Deltei Dunarii 

scandinavo-baltice temperaturi foarte scazute 

iarna, precipitatii bogate, 

frecvente ninsori iarna 

Grupa Nordica a Carpatilor Orientali, Pod. 

Sucevei 

de tranzitie fac trecerea intre influentele 

submediteraneene si cele de 

ariditate 

centrul C. Romane, estul Pod. Getic, 

Subcarpatii Getici 

pontice amplitudini termice mai 

scazute, precipitatii mai reduse 

in lungul litoralului, pe o fasie de 25-30 km 

latime, estul Deltei Dunarii 
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JOCURI NONFORMALE PENTRU COPII 

Mirela MINAEV 
Prof.Înv.Primar, Grădinița Nr.2, Brăila, ROMÂNIA 

 

 Baloanele vesele 

 Şarpele 

 Tunelul prieteniei 

 Statuile mişcătoare 

 Paianjenul 

 

Baloanele  vesele  
 Tip: Joc  

 Durata- 3-10 minute  

 Obiectivele de invăţare  
 · Lucru in echipa  

 · Strategie  

 · Distractie  

 · Competitie  

   

 Descriere  
 Copiii vor fi impartiti in 3 echipe. Fiecare va primi baloane umflate de cate o culoare si legate la 

glezna cu o sfoara. Fiecare copil  va  avea legat la un picior un balon cu sfoara. Scopul Jocului este ca 

fiecare echipa sa incerce sa sparga balonul din echipa adversa in timp ce-si protejeaza propriul balon. 

Daca balonul i s-a spart, participantul iese din joc. Castiga echipa care ramane cu cele mai multe 

baloane nesparte.  

 Dificultati culturale/lingvistice  
 Atentie la explicatii!! Atentie la baloanele se sparg foarte repede in prezenta copiilor. Umflati multe 

baloane de rezerva!  

 Dureaza mai putin si copiii nu respecta regulile  

 Grupul tinta: – 8-10 copii, 5-6 ani  

 Materiale necesare  
 Baloane umflate de doua culori, sfoara.  

 Spatiul de lucru:  
 In aer liber (se poate desfasura si interior intr-o sala incapatoare)  

 

Tunelul  prieteniei  
 Tip: joc de incredere  

 Durata: 10 min  

 Obiectivele de invăţare:  
 · cresterea rapiditatii in  

 reactii  

 · dezvoltarea increderii  

 in membrii grupului  

 Descriere: Participantii se aseaza pe doua coloane fata in fata tinand mainile intinse in fata. O 

persoana trebuie sa fuga prin tunelul de maini, iar toti cei cu mainile intinse trebuie sa ridice mainile 

cu putin timp inainte de a trece persoana care fuge.  

 Dificultati culturale/lingvistice: Este  mai greu de explicat si de tinut copiii ordonati . Deoarece 

copiii erau micuti spatiul format cu mainile intre ei nu era intotdeauna suficient pentru o persoana sa 

treaca.  

 Grupul tinta: 10 persoane cu varsta intre 6 -7 ani  

 Materiale necesare : -  

 Spatiul de lucru: exterior  
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Statuile mişcătoare!  
 Tip: joc  

 Durata: 20 minute  

 Obiectivele de invăţare:  
 · Viteza de  

 reactie  

 · Dinamizare  

 Descriere: Un copil sta cu spatele la perete, in timp ce toti ceilalti sunt asezati la o linie de start. 

Copilul de la perete rosteste cuvintele „Statuile se mişcă!” stand cu fata la perete, dupa care se 

intoarce brusc. In timpul in care el roseste cuvintele, copii de la linia de start vor alerga spre copilul 

de la perete, ramanand nemiscati cand acesta se intoarce. Ideea jocului este sa nu fie vazuti in 

miscare. Cine este vazut in miscare porneste de la linia de start din nou. Cine ajunge iar la perete ia 

locul copilului aflat acolo.  

 Dificultati culturale/lingvistice:  Datorita numarului !foarte! mare ce copiii era dificil pentru cel de 

la perete sa vada pe toata lumea. Astfel, ca la un moment dat erau mai multi copii la perete.  

 Grupul tinta: 10 – 15 persoane cu varste mai mari de 4 ani.  

 Materiale necesare : creta  

 Spatiul de lucru: aer liber  

 

Paianjenul  
 Tip: joc  

 Durata- 20 minute  

 Obiectivele de invăţare  
 · Lucru in echipa  

 · Leadership  

 · Coordonare  

 · Dinamizare  

 Descriere  
 Un copil este ales paianjen iar ceilalti vor fi musculite. Paianjenul prinde musculitele moment in care 

musculitele devin paienjeni. Impreuna vor alerga dupa celelalte musculite. Un copil prins devine 

paianjen.  

 Dificultati culturale/lingvistice  Nu am întâmpinat  

 Grupul tinta: – 15-20persoane, 6-7 ani  

 Materiale necesare  
 N/A  

 Spatiul de lucru: in aer liber  
 

 

ŞARPELE  
 Tip: joc  

 Durata: 10 - 15 minute  

 Obiectivele de invăţare:  
 · Lucrul in echipa  

 · Coordonare  

 Descriere: Grupul formeaza un sir indian tinandu-se unul de altul de tricou. Va ramane un 

participant care nu va face parte din grup. Sirul ese numit şarpele. Scopul şarpelui este de a 

prinde omul liber, moment in care cel prins va deveni coada şarpelui, iar capul şarpelui va 

deveni personajul liber.  

 Dificultati culturale/lingvistice: Copiii au învăţat repede acest  joc si acestia l-au inteles.  

 Grupul tinta: 8 – 10 persoane de peste 4 ani.  

 Materiale necesare : -  

 Spatiul de lucru: aer liber  
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METODA CONSTRUCŢIILOR GEOMETRICE 

Claudia Liliana PASCARIU 
Scoala "Mihail Sadoveanu", Galați, ROMÂNIA 

 

   Introducere  

 

1. Metode folosite În Geometrie pentru rezolvarea problemelor  

1.1.Metoda sintezei  

1.2.Metoda analizei  

1.3.Probleme de construcţii geometrice  

1.4.Demonstrarea prin reducere la absurd 

1.5.Metoda analitico-sintetică  

1.6.Metoda inducţiei complete 

1.7.Metoda de rezolvare a problemelor de coliniaritate  

1.8.Metoda de rezolvare a problemelor de concurenţă  

 

2. CONSTRUCŢII GEOMETRICE 

2.1.Construcţii de puncte  

2.2.Construcţii de segmente, drepte şi direcţii de cercuri  

2.3.Construcţii de cercuri  

2.4.Construcţii de unghiuri  

2.5.Construcţii de expresii numerice şi algebrice  

2.6.Construcţii de triunghiuri  

2.7.Construcţii de patrulatere  

2.8.Construcţii de poligoane regulate 

 

3. CONSTRUCŢII CELEBRE 

3.1.Împărţirea unui segment dat în raportul de aur  

3.2.Construcţii aproximative  

3.2A.Construcţia aproximativă a trisectoarelor unui unghi  

3.2B.Construcţia aproximativă a numărului π  

3.2C.Construcţia aproximativă a numărului  

 

Bibliografie  

 

PROBLEME DE CONSTRUCŢII GEOMETRICE 
           În general, se pot deosebi patru etape în rezolvarea unei probleme de construcţie:  

 Aflarea soluţiei – în această etapă se presupune figura construită şi se caută alte proprietăţi pe baza 

cărora se poate efectua construcţia.  

 Construcţia  

 Demonstraţia – se arată că figura construită în etapa a doua îndeplineşte condiţiile iniţiale.  

 Discuţia -  se consideră toate cazurile pe care le pot prezenta condiţiile iniţiale şi se arată cum se 

efectuează construcţia  şi câte soluţii sunt în fiecare caz.  

 

 

Fie d’ paralela prin M la d  și fie N,P pe d, Q pe d’ astfel încât P,Q să fie părți distincte  ale dreptei  

MN. Va avea loc unghiurule: 

 Construcția. Luăm N, P pe d. Construim [MQ, astfel încât unghiurile: , unde MQ să fie în semiplanul 

delimitat de MN ce nu conține N.  

       Discuția. Construcția relatată nu cuprinde cazul M apartine d; în acest caz d’ = d. Soluția este unică.  

Obs .  În practică, folosind echerul se dovedește eficientă următoarea modalitate mecanică de trasare a lui d’.  

Se așează echerul cu o muchie  m pe d și o altă muchie a sa m’ se așează muchia unei rigle, încât M să rămână 

în același semiplan ca și echerul. Se glisează apoi echerul de-a lungul riglei până ce muchia m trece prin M, 

permițând trasarea dreptei d’.  
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Construcţia unor segmente de mărimi egale cu  cunoscând mărimea unităţii. 

             Se construieşte triunghiul dreptunghic isoscel A1OA2  cu catetele egale cu 1. Avem: 

 A1A2
2 = 1 + 1 = 2, de unde A1A2 =. Se construieşte în continuare triunghiul dreptunghic isoscel A1A2A3 în care 

cateta A2A3 =1. În acest triunghi avem: 

 A1A3
2 = A1A2

2 + A2A3
2 = 2 + 1, de unde A1A3 = .  

Se continuă pe această cale până la numărul n care interesează şi se obţine triunghiul dreptunghic isoscel A1An-

1An, în care A1An-1 =  şi An-1An = 1, astfel că avem:  

        A1An
2= A1An-1

2 + An-1An
2 = 1 + n -1, de unde A1An= .  
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Tehnologia multi-touch în școala contemporană 

Oana MOCANU 
   Lic. Pedagogic “D. P. Perpessicius”,Brăila 

1. Argument 

 Perioada contemporană este amenințată  de noutăți  care, până la sfârșitul secolului al XX-

lea nu-și găseau locul in viața activ- socială a omului. Dacă, până la sfârșitul secolului al XX-lea , 

televiziunea era principalul instrument de formare, de influențare  și de recreere al maselor, începând 

cu anii `90 , calculatorul a devenit concurent redutabil pentru televiziune. Utilizarea infrastructurii 

informaționale ne produce modificări în felul în care fiecare percepe cultura, frecventarea muzeelor și 

a bibliotecilor.  

 Calculatorul personal ne oferă reprezentări de foarte bună calitate a obiectelor și 

obiectivelor culturale, lucru care duce, firește, la erodarea autorității bibliotecii sau a instituției de 

cultură în viața omului.  

 Din nefericire , conceptul clasic de cultură  este subminat de noile tehnologii de 

comunicare. Cu siguranță trebuie să acceptăm meritul mediului IT de a ușura accesul la informație, 

dar utilizarea calculatorului prezintă si riscuri majore : tineretul este foarte interesat de jocurile 

violente, care provoacă dependență, provoacă schimbări iremediabile în comportamentul 

adolescentului . Acesta devine irascibil, îi scade la minimum înclinația spre comunicarea interumană 

și spre o viață socială normală, dominată de școală și de relaționarea cu oamenii. 

 În școală, inovarea tehnologică este permanentă , sunt accelerate toate schimbările, 

cunoștințele mondiale sunt interconectate. Toate serviciile puse la dispoziție de școală suferă o 

învechire accelerată , sub efectul evoluției tehnologice. Cadrele didactice sunt puse in situația de a se 

adapta continuu la societatea informațională. 

 

2. Inovații contemporane : tehnologia multi – touch 

 Tema prezentată în rândurile care urmează, cea a tehnologiei multi- touch, este una relativ nouă în 

demersul didactic local. Această tehnologie presupune existența unei mese multi- touch, care presupune un 

ecran rectangular de dimensiuni diferite, care cuprinde mai multe zone care pot fi acționate cu degetele ( multi- 

touch), cuprinzând atât obiecte reale cât și entități din sfera virtuală.Existența acestei tehnologii presupune 

existența a două componente, respectiv conținut de tip touch- screen  și softul complex care permite amestecul/ 

corelarea/ display-ul/prezentarea mai multor informații/ grafice/ harți , la o simplă atingere a degetelor.Acest 

tip de tehnologie stimulează lucrul în echipă al elevilor, în mod normal la o tablă multi- touch lucrând simultan 

6 elevi. Rolurile și informațiile sunt distribuite între elevi, astfel că nu poate fi îndeplinită sarcina de lucru decât 

cu aportul tuturor actorilor implicați în proces. Acest gen de învățare este una participativă, are ca urmare o 

dezvoltare mult mai rapidă a unor capacități sau deprinderi, favorizează dezvoltarea obișnuinței de lucru în 

echipă, componentă definitorie a elevului- viitor adult implicat în viața societății din care face parte. 

 Învățarea interactivă care se vrea să domine procesul instructiv- educativ contemporan are, cu 

siguranță, corelate și competențe educaționale noi, printre care: 
1. Strategii didactice interactive 

2. Etapele de formare a competențelor de cunoaștere științifică 

- Etapa cunoștințelor fundamentale :  a ști 

- Etapa cunoștințelor funcționale : a ști să faci 

- Etapa cunoștințelor interiorizate : a ști să fii 

- Etapa cunoștințelor exteriorizate : a ști să devii 

 

3. Schimbări de rol ale actorilor educaționali 

Pentru a evalua o activitate bazată pe tehnologia multi –touch, putem pune in practică un 

scenario bazat pe mai multe repere : 
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- Este tehnologia multi – touch potrivită pentru acest tip de aplicație? 

- Poate avea același rezultat și printr-o lecție tradițională? 

- Aplicația este realizabilă?Care sunt limitele aplicației? 

- Este o aplicație colaborativă? 

- Cât de atractivă este aplicația pentru elevi? 

- Cum folosesc avantajele tehnologiei Multi- touch? 

- Care este profitul cognitiv al aplicației? 

 

Înainte de a ajunge la aplicarea efectivă a aplicației multi- touch la clasă, trebuie mai întâi 

să stabilim care sunt așteptările noastre de la folosirea acesteia. Cum trebuie să fie această 

aplicație? 

- Colaborativă- aplicația Multi- touch este anume creată pentru a încuraja spiritul de 

echipă al individului  

- Atractivă- Iese din tiparul și clasicul unei lecții obișnuite, care nu- și mai găsește astăzi 

locul , in prisma dezvoltării mediului IT? 

- Complexă- surprinde mai multe aspect ale acțiunii, ale reprezentării, ale demersului 

didactic? 

- Scop bine definit- știu clar ce urmăresc prin aplicarea strategiei 

- Profit cognitiv- merită să fie aplicată, în comparație cu lecția tradițională?? 

- Transdisciplinară- se incadrează in tendințele actuale inter și transdisciplinare, 

contribuie la depunerea unui strat real de cunoștinte, de valori, de cultură generală? 

- Impune un scor- contribuie la dezvoltarea spiritului competitiv al grupei de elevi 

vizată? 

Din punct de vedere al complexității, acest tip de aplicații poate fi împărțit în trei categorii: 

- Aplicații cu nivel redus de interactivitate- discuții pe baza unor obiecte aflate pe 

dispozitiv 

- Aplicații cu nivel ridicat de interactivitate-realizarea unui proiect 

- Aplicații care prezintă simularea unui proces complex 

 

Aplicațiile pot fi împărțite în : 

- Jocuri colaborative, ca descoperirea comună, argumentarea, luarea unor decizii, 

cronometru, progress 

- Jocuri de tip competiție, de exemplu conflictul spațial, tabela de scor, Recompensa, 

Accidentul, Cronometrul 

 

O aplicație multi-touch este, într-adevăr, mai dificil de realizat, câtă vreme presupune 

deținerea unor cunoștințe multimedia elaborate, care nu sunt la îndemâna oricui.Astfel, 

vom avea în vedere trei considerende principale : 

- Descrierea detaliată a aplicației  

     • Cadrul aplicației 

     • Componente 

     •Personaje 

     •Descrierea scenariilor de lucru 

 

- Interfața 

     • Elemente de interfață 

     •Controale și gesturi 

- Detalierea grafică a aplicației  

Conținutul virtual educațional cuprinde, cu siguranță, component care nu pot fi regăsite la un loc în nicio altă 

formă de aplicare a procesului de predare- învățare-evaluare, datorită prezenței : 

- Conținutului în format text 

- Conținutului în format audio 

- Conținutului în format vizual 

- Conținutului în format audio- video 

- Conținutului sub forma jocului didactic și al simulărilor 
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Chiar dacă această tehnologie este încă foarte nouă si nu își găsește locul, momentan, 

decât în foarte puține unități de învățământ românești, totuși , la grupele de elevi pe 

care a fost aplicată s-au remarcat anumite avantaje : 

 

- Facilitează învățarea personalizată 

- Dezvoltă capacitatea de a lua decizii 

- Facilitează performanțele superioare în învățare 

- Permite utilizări multiple 

- Oferă posibilități de căutare și indexare a cunoștințelor 

- Permite înțelegerea global a unor fenomene sau procese, dincolo de limitele 

disciplinare 

Ce activități de învățare sunt facilitate prin intermediul tehnologiei Multi- touch? 

- Informarea cu privire la diferite fenomene, idei, prin prezentare direct 

- Dezbaterea/ comunicarea între grupurile de învățare pe baza produselor activității 

- Demonstrarea abilităților și cunoștințelor dobândite în situații auto și inter- evaluare 

Cum poate fi transpus un proiect trans- disciplinar în această activitate de tip multi- 

touch?Prin: 

- Inițierea proiectului 

- Brainstorming 

- Dezvoltarea proiectului ( care presupune documentare și rezolvarea aplicațiilor multi- 

touch) 

- Elaborarea prezentării finale 

- Prezentarea proiectului pe table interactivă 

Care sunt resursele și instrumentele de lucru în cazul unei aplicații Multi- touch? 

- Hipertextul 

- Sursele adiționale 

- Imagnile 

- Harta 

- Materialul sonor 

- Materialul audiovisual 

- Animațiile 

- Simularea 

- Material interactive 

- Rezolvarea de problem 

- Joc interactiv 

- Test (evaluare) 

Cât contează oare aplicarea acestei tehnologii noi la clasă?De ce sunt atat de 

popularizate aceste table / suporturi multi- touch?Pentru că omul cel mai bine reține 

informația nouă dramatizând, simulând, facând, participând active, decât  

- Participând la o dezbatere, discutând pe marginea unei teme/ subiect 

- Privind un documentar, o expoziție, o demonstrație 

- Privind imagini 

- Ascultând 

- Citind 

Cum ar arăta, teoretic, un proiect didactic Multi- touch?El ar cuprinde : 

- Tema cross- curriculară (denumire și scurtă descriere) 

- Scopul lecției cu support aplicativ multi – touch 

- Competențe specifice 

- Obiective operaționale 

- Strategia didactică utilizată (metode, procedee, tehnici) 

- Resurse support pentru lecția cu support multitouch 

Transdisciplinaritatea  vizează întrepătrunderea mai multor discipline,  sub forma 

integrării curriculare, care dă posibilitatea constituirii în timp a unei discipline noi, 

printr-un process de fuziune.Numeroase sisteme de educaţie au optat pentru o abordare 

integrată a curriculumului, una dintre cele mai întâlnite forme de integrare fiind 

organizarea disciplinelor pe arii curriculare , pornind de la premise că există o serie de 

competenţe generale comune unui grup de discipline. 

Scenariul didactic al lecției cu suport aplicativ multitouch ar cuprinde : 



169 
 

- Captarea atenției 

- Enunțarea obiectivelor 

- Reactualizarea informațiilor 

- Furnizarea elementelor cross- curriculare noi 

- Dirijarea învățării în cadrul aplicației multi- touch 

- Obținerea performanței 

- Asigurarea retenției 

- Evaluarea performanței individuale și de grup 

- Transferul experienței de învățare 

Realizând o structură a proiectării, ajungem la  

 

Sarcina de 

învățare 

colaborativă 

Modalități 

de realizare 

a sarcinii( 

strategii de 

învățare) 

Roluri, 

sarcini de 

lucru, 

participanți 

Performanțe/ 

rezultate 

așteptate 

Durata Evaluarea 

progreselor 

învățării  

      

 

In practică  

Cadrul didactic poate opta pentru un demers educaţional bazat pe două arii curriculare: 

- Om şi societate şi Ştiinţe. O unitate de învăţare poate lega istoria obiectelor cu evoluţia 

ştiinţei care a permis apariţia acestora, respectiv sursele de producer a energiei.Acest 

traseu ia în considerare cinci concept, respectiv Omul+ măsura tuturor lucrurilor, 

Resursele, Supravieţuirea, Hazardul, Ştiinţa şi tehnologia. Profesorul ar putea trata 

aceste teme in funcţie de evoluţia istorică,pornind de la desfăşurarea epocilor istorice, 

comparând evoluţia celor 5 concepte concomitent cu evoluţia umană. In epoca 

contemporană, rezultatul evoluţiei ca urmare a parcurgerii celor 5 concepte pe cele 5 

epoci istorice ar fi : 

- Omul ca măsură a tuturor lucrurilor - problema răspunderii sociale faţă de natură, 

responsabilitatea umană faţă de progresul ştiinţei, implicarea sociala a omului 

-Resursele - Epuizarea resurselor considerate convenţionale şi descoperirea resurselor 

alternative şi neconvenţionale 

- Supravieţuirea- Crizele economice şi sociale provocate de accesul la resurse, dar şi 

catastrofele ecologice 

-Hazardul -  Relaţia dintre cercetarea ştiinţifică şi viaţa cotidiană, utilizarea unor noi 

tehnologii  

- Ştiinţa şi tehnologia-  Trecerea la lumea postindustrială şi la acea societate, zisă a 

cunoaşterii, bazată pe informaţie 

În concluzie, tehnologia de tip IT reprezintă viitorul procesului instructiv- educativ, 

indiferent de riscurile pe care le prezintă și pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. 

Din nefericire, această tehnologie se aplică doar în anumite unități școlare care dispun 

de resursele necesare, creând o discrepanță între nivelul și modul de instruire al 

actorilor de pe scena educației, provocând chiar, după unele voci, o inegalitate a 

șanselor, mai ales în comparația între mediul rural și urban. 
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Ce știi despre Na, Mg, Ca, Al ?  
Exemplu de bune practici Peer Education 

 
Prof. Angela AȘTEFĂNESEI   

Colegiul Tehnic ’’Petru Muşat’’ Suceava, ROMÂNIA                     

 Prof.dr.Cristina MAXIM 
Colegiul Național”Mihai Eminescu”, Suceava, ROMÂNIA 

 
Lucrarea își propune să reflecte avantajele folosirii TIC în școală, într-o lecție de chimie, la nivelul clasei a IX-

a de liceu.Această tehnologie modernă face parte din evoluția naturală a învățăriiși oferă o soluție firească la 

provocările moderne ale învățării și nevoilor elevilor, integrând inovațiile tehnologice în modul tradițional de 

cunoaștere.Se creează astfel oportunitatea prezentării stilului clasic de învățare  într-o manieră potrivită și 

atractivă , promovând dialogul în direcția  gândirii  libere, creative  ceea ce îndepărtează  factorii de 

constrângere. 

 
 Povestea noastră nu începe cu „a fost odată ca niciodată”, ci cu mulțumirea că mintea umană este 

capabilă de a crea oportunități infinite de comunicare.Tehnologia modernă  de tip IT oferă o soluție firească la 

provocările moderne ale învățării și nevoilor elevilor, integrând inovațiile tehnologice în modul tradițional de 

cunoaștere. Este o evoluție naturală a învățării. 

Aplicaţia Power Point posedă suficiente mijloace de a crea rapid ceva nou, o varietate în metodele de 

promovare a lecţiilor, fapt care implică obligatoriu sporirea motivaţiei învăţării la elevi. 

Oferă posibilitatea prezentării dinamice a materialului didactic, adaptat la colectivu lclaseişi nivelul lor de 

pregătire. Este atractivă, acţionând concomiten tasupra a două canale informaţionale: văzul şi auzul. 

Oferă elevilor posibilitatea de a studia materialul în mod independent, acasă. 

Dotarea  tehnică actuală, existentă în şcoli, face posibilă includerea frecventă în procesul educaţional a 

prezentărilor interactive create cu ajutorul aplicaţiei Power Point. 

Credem că mediile IT au redus distanța  dintre oameni și conferă oportunitatea exprimării libere și imediate. 

Totul depinde de imaginația, dispoziția și bucuria celor care le folosesc. 
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Chimia este una dintre cele mai frumoase, mai logice şi mai coerente discipline. Este o ştiinţă 

experimentală. Elementele  chimice sunt esența tuturor lucrurilor. Ele ne dau răspunsul la multe dintre 

întrebările importante ale vieții, iar modul în care le folosim se schimbă în permanență. 

Un conținut informațional oricât de fad ar fi, modul în care îl prezinți îl poate transforma în cea mai 

frumoasă poveste. 

 
 

 
Lucrarea își propune prezentarea variației caracterului metalic în tabelul periodic pornind de la 

cunoștințele generale ale elevilor despre atom și despre patru metale cu utilizări importante, într-o manieră cât 

mai atractivă și eficientă pentru elevi. 

 

 

 

Rolul exerciţiului de spargere a gheţii (ICE-BREAKING) 

esteacela de dezinhibare a participanţilor. În acestfel, stările emoţionale se optimizează, iar activităţile care 

la prima vedere par extrem de ușoare şi îndepărtate de activitatea didactică propriu-zisă, în realitate sun textrem 

de complexe, datorită multitudinii deposibilităţi de reacţie a participanţilor. Se armonizează starea de spirit a 

elevilor și se poate construi echipa educaţională ce urmează să parcurgă conținuturile propuse. 
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1. Exercițiu tip ”ciorchine”  
Trecerea de la unitatea de învățare ”ATOMUL” la unitatea de învățare ”CORELAȚII între 

învelișul de electroni, poziția în tabelul periodic și proprietățile elementelor” se realizează prin 

verificarea cunoștințelor pe care le au elevii despre atom și structura sa. 

Fișa exercițiului se completează pe tabla inteligentă oferind astfel elevilor posibilitatea de a 

notacorect și imediat răspunsurile. 

 

2. Importanța elementelor Na, Mg, Ca, Al în viața noastră  
 

Se cere elevilor să-și restrângă informațiile despre cele patru metale folosind metoda 

„Placemat Activity”. 

 

3. Noțiuni generale despre caracterul metalic – prezentare interactivă bazată pe conversația euristică 
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5.Concluziile activitățiiexperimentale -  se exprimă de comun acord cu elevii și se completează pe tabla 

inteligentă 

 
6. Evaluare  

Activitățile se încheie cu evaluarea Unității de învățare propuse prin rezolvarea fișei de evaluare 

propuse.  
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Construction of parameterized curves with the Dynamic System 
Geogebra - DSG 

 

Francisco Regis Vieira Alves 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do  

Estado do Ceará – IFCE. Brazil 
fregis@ifce.edu.br 

 

ABSTRACT: Parameterized curves constitute a compulsory content of study in 

academic locus at Brazilian universities. In this paper, we discuss a specific 

construction of this mathematical object supported by Dynamic System Geogebra – 

DSG. With this purpose, we describe several elements related to the construction of 

tree parameterized curves. At the end, we indicate some didactical moment en virtue 

its exploration at the academic level.  

KEYWORDS: Parameterized curves, Construction, DSG - Geogebra, Visualization. 

 

1   Introduction 
In this paper we discuss some examples related to the construction of parameterized curves indicated by 

( ), ( ), ( )t t t   , described for ( ) ( ( ), ( ))t x t y t IR IR    , where t IR . We will show how 

the DSG Geogebra permits the exploration of mathematical qualitative properties extracted of the velocity and 

accelerator vectors. In fact, we will describe, in the next section, same didactical moments which can be 

developed in the academic Multivariable Calculus class.          

In fact, we know that 
2

'( ) ( '( ), '( ))t x t y t IR    represents the velocity vector related to the 

curve ( )t . Moreover, we can obtain too the accelerator vector en virtue that 

2
''( ) ( ''( ), ''( ))t x t y t IR   . In fact, the behavior of the following symbol 

dy
dy dt

dxdx
dt

  will can 

provide a significant tool for to analyze the behavior of a tangent lines associated to a curve ( )t . We still 

can study the formal quotient 

2

2

dyd
dtd y dx

dydx
dt

 
 
 

  which can predict the existence of the inflection points 

(where we expect the changes relatively the concavity’s direction (up  and down ).  
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Discovering and Extending Viviani’s Theorem with 
GeoGebra 

 
José N. Contreras 

Ball State University, Muncie, IN, USA 

jncontrerasf@bsu.edu  

 
ABSTRACT: In this paper I illustrate how we can use GeoGebra to guide learners in the processes of 

discovering and extending Viviani’s Theorem. First, the theorem is formulated as an open-ended task so 
that students can discover the theorem on their own. Second, the theorem is extended to exterior points 

using the concept of signed distance. Third, the theorem is modified to extend it to sums of particular 

lengths of segments and areas. Finally, proofs of the conjectures are also included to provide learners a 
complete learning mathematical experience.  

KEYWORDS: Viviani’s theorem, GeoGebra, discovery, extending, exterior points, lengths of segments, areas, proof.  

1. Introduction 

One of the most motivating features of using Dynamic Geometry, such as GeoGebra (GG), in teaching and 

learning mathematics is its capability to facilitate the processes of discovering and extending mathematical 

theorems. In this paper, I outline how we, teachers and teacher educators, can use GG to discover and extend 

one of the most elegant, fruitful, and simplest theorems of modern Euclidean geometry: Viviani’s theorem.  

 

2. Discovering Viviani’s theorem  

To provide students with opportunities to discover Viviani’s theorem, I usually reformulate it as a problem:  

Let P be a point in the interior of an equilateral triangle ABC. Let D, E, and F be the feet of the perpendicular 

segments from P to each of its sides (Fig. 1). 

a) What property does PD + PE + PF have?  

b) Interpret geometrically the sum of the distances from P to the sides of the triangle, and  

c) Extend the pattern to other points of the plane.    

 

 

Figure 1: Representation of Viviani’s problem 

 

N.A. Lucrarea poate fi consultată in extenso în Vol. 3. No. 1 a Jurnalului Internațional GeoGebra, GGIJRO, 

https://ggijro.wordpress.com/issues/vol-3-no-1/ 
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 Abstract: The paper deals with the application and possibilities of the GeoGebra software for teaching 
complex numbers and it demonstrates its efficacy in the high school and college programmes. For the 

software Armenian localization was added. It offers, using the resources of the GeoGebra software when 

teaching this theme, to include the main theorem of algebra and some of its corollaries into the teaching 
process and, besides the traditional examples and homework, offers to create some interactive models and 

tools, which can essentially improve the students’ motivation for perceiving and learning the theme.   
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I have been acquainted with dynamic mathematics softwares since long ago, firstly coming across them in their 

Russian variant, the Geometer's Sketchpad. Then I have used the softwares ArchimedesGeo and Geonext. 

These softwares have not much principal differences from the first one, but I was charmed with their new 

possibilities and advantages they offered for teaching geometry and mathematics and, being not able to stand 

the temptation, I began to apply them at my classes, simultaneously advertising them among my colleagues. 

Then I published a number of papers about their possibilities and ways of application, but my greatest wish was 

to translate them into Armenian. I considered it very important for I wanted to make those wonderful tools 

accessible to my home citizens, but all the softwares I knew at the time were not free, and my desire could not 

be carried out for a long time.   

Once I came across the GeoGebra software, which had more functional possibilities and was free. This 

was the very thing I had wanted, for the rest was depended on my own self. Now it is for two years there has 

been the GeoGebra software in Armenian. Besides translating the software, I published a book describing 

GeoGebra’s main possibilities, tools, commands and peculiarities [1], in which I presented a number of 

examples of applications through many practical exercises for the class-work. A CD, containing both the 

illustration of all examples in the book and the practical exercises of GeoGebra file possibilities, is attached to 

the book. 

The CD also contains a great many models.  

The next step of spreading the software in Armenia was retraining of 10 teachers, subsided by “World 

Vision Armenia” (see Pic. 1). Then a number of meeting with teachers of the Republic of Armenia followed, 

which had been arranged by the publisher of my book (see Pic 2, 3). About 1300 teachers took part in the 

meetings and, believe me, all the teachers were fascinated by the software and they considered its application 

for teaching mathematics and geometry very important and useful. The only problem the teachers were 

concerned was the insufficient quantity of devices at Armenian schools, because many schools in Armenia 

have no sufficient numbers of computers etc. 

The softwares of dynamic mathematics, like many other ones, present a certain environment through 

their tools and commands, and the ways and versions of using this environment generally depend on the 

abilities of the user. The GeoGebra can be applied when teaching many various themes of mathematics and 

geometry [2]. My own experience shows that it is useful when teaching physics, too. In particular, I can 

mention the laboratory for studying the theory of photo-effect [3], which has successfully been applying in the 

schools.  

Now, as I mentioned above, I want to present some ideas of mine about the possibilities and efficiency 

of GeoGebra when teaching complex numbers. 

To match the teaching standards in Armenia with those in Europe the Armenian schools passed to 12 

year teaching duration. This transition gave forth certain changes in school mathematics programme in 

Armenia, in particular, in the classes having science bias the theme, complex numbers, was added [4]. 

This part of mathematics naturally is rather hard for the school students and this is natural because the 

theory of complex numbers is ‘more abstract’ even for those few talented students, especially, if one takes into 

account the fact that the physical notions must be measurable and, consequently, they must be real, not 

imaginary or complex.   

mailto:gagik.aghekyan@gmail.com
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Besides, in contrast to the real numbers (integers, rational or irrational numbers) which come across in 

the whole course of mathematics and geometry, after studying the theory of complex numbers the Armenian 

student never sees them again for the next two final years. Thus, the knowledge about them the student gets is 

gradually forgotten during the next two years. This is the reason that the subject theme is somewhat isolated 

and the student has a feeling of aimlessness and unreasonableness when studying these numbers, which results 

in the lack of sufficient interest and desire for studying them, putting the teacher before a very hard teaching 

problem, if not an impossible one, because it is much more difficult to teach something when the student has 

not any motivation. 

Now let us see what possibilities there are to put right this situation and to make the teaching and 

learning of the theme easier.  

I believe that the teaching and learning process will essentially gain if:  

 the complex numbers ‘become visible,’ that is, if they are displayed in a manner that the 

operations with them become ‘visibly illustrated;’ moreover, if they become easier and easily 

changeable    

 it is possible, in the frame of the theme, to make judgments about the main theorem of algebra 

and its consequences, presenting many different examples  

 besides the traditional examples and homework in the textbook many interesting and impressive 

exercises for doing by the computer are offered.  

Obviously, it is impossible to carry out the above-said tasks ‘with the chalk on the blackboard’, and the 

softwares of dynamic mathematics put enormously wider possibilities at one’s disposal, through which one 

could carry out the above-mentioned three tasks, and GeoGebra is the most convenient free software for all the 

three tasks, because, in contrast to other softwares of dynamic mathematics, this software possesses the tools 

and commands for presenting the complex numbers, for finding their sums, differences, products and quotients 

and for calculating the complex roots of polynomials with real coefficients. The fact that the software is free is 

an important advantage, and it is the only software of dynamic mathematics that has an Armenian version.  

Now let us see, for instance, how the addition of complex numbers is carried out in the GeoGebra 

environment. Choosing the tool, “Complex Number”, press at some two points on the complex coordinate 

plane. Then, two complex numbers, 1z  and 2z , are created and the plane becomes a complex one. To get the 

sum of these numbers write z_1+z_2 in the line, “Input” and press “Enter,” resulting the sum number, 3z , on 

the complex plane (see Fig. 1). 

 

Fig. 1 

If one holds the number, 1z  or 2z , by the mouse and changes it, 3z  gets immediately changed, too. 

Such an ‘addition’ process becomes both interesting and impressive for the student, promoting rather good 

perceiving of the geometric illustration of complex numbers.  

The figures, 2-4, are fragments of an interactive model illustrating the n-th roots of the complex 

number, 0z .  
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Though the software has 70 tools and many commands, nevertheless, it has no tool or command for 

doing this. Fortunately, there are possibilities of creating such new tools, and one of these possibilities was 

used to create a tool for finding and illustrating the n-th roots of the complex number and forming an 

interactive model for them. 

 

*************************** 

 

 

 

Fig. 2 

 

 
Conclusion 

The results of the meetings with more than thousand teachers unobjectionably evidenced that the 

GeoGebra software is a modern, effective and, in many cases, unique tool for teaching and studying 

mathematics and geometry. It is essential that this software is spread freely, which makes easier its introduction 

in the education systems of the countries, which have no financial possibilities of buying analogous non-free 

softwares.  

Teaching the “Complex Numbers” theme through the GeoGebra software makes possible: 

 illustration of operations with complex numbers  

 illustration of many regularities of complex numbers  

 inclusion of the main theorem of algebra and its consequences in this theme and illustration of 

many and different examples confirming the theorem and its consequences  

 offering the tasks of creation of various new models and tools (besides the traditional ones).  

All these essentially promote the depth of perceiving and learning of the theme, making the efficiency 

of teaching much higher.   
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