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Abstract

Tema propusă de noi vine în întâmpinarea profesorilor și a elevilor în domeniul matematicilor
din ciclul școlar obligatoriu.  Problematica școlară cu care se confruntă profesorii/ părinții
este  dificultatea  cu  care  elevii   lecturează  lecțiile/  exemplele/  sinteza  pentru   asimilarea
termenilor de specialitate. Memoria iconică și ecoică ușurează deprinderea limbajului specific
programei de geometrie liniară, în spațiu și analitică de către elevi cu ajutorul unei platforme
digitale proiectată de noi;  înlesnește însușirea teoretică a elementelor de geometrie aplicată
prin  encodaj-decodaj  astfel  încât  rolul  profesorului  devine  cel  de  consilier  și  nu  cel  de
informator. Utilitatea programului se extinde de la școlile normale la școlile speciale.

“Spune-mi şi voi uita,
arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, 
implică-mă şi voi înţelege!”
Confucius

Fundamente teoretice

De  ani  buni,  școala  modernă  încearcă  să
elimine  sistemul  educațional  restrictiv  bazat  pe
predare-redare,  pledând  pentru  o  școală  deschisă
deprinderii  cu  rolul  de:  a deduce prin  a face.  O
astfel de învățare presupune o investiție foarte mare
sau chiar foarte mică deoarece depinde până unde
se  extinde  curiozitatea  subiectului  interesat  să
învețe  prin  deprindere  fără  informație  specific-

tematică adică, doar prin mimesis (“reprezentare”,
„imitare”, „creare de replici”, „copiere”, „creare de
imagini”,  „emulaţie”,  „simulare”)  (Woodruff,  P.,
1992).

Ținând seama însă că teoria lui Confucius se
referă la înțelegere, ajungem la concluzia că scopul
elevului este cel de a înțelege și astfel se confirmă
„Spune-mi  şi  voi  uita”  (Confucius)   deoarece
informațiile teoretice transmise de profesori la clasa
de  elevi  sunt  foarte  multe  în  ultimele  decenii  în
raport  cu  curricula  școlară  specifică  fiecărui  an
școlar.

Cerințele  elevilor  se  reduc  la:  “arată-mi  şi
poate îmi voi aduce aminte” (Confucius) solicitând
astfel profesorului să-i implice memoria iconică și
cea  ecoică,  tactilă  și  senzorială  în  scopul



deprinderii prin participare directă și conștientă la
procesul  său  formativ.  Practic,  elevul  cere
profesorului  să treacă de la faza de teoretician la
cea  de  practician  și  consilier.  Prin  “arată-mi”,
elevul solicită informații teoretice și practice deja
existente în memoria profesorului; acesta  ar trebui
să  se  implice  în  procesul  demonstrativ  și  prin
explicații  teoretice astfel  încât  elevul  să treacă la
faza: „poate îmi voi aduce aminte” (Confucius). În
sine,  procesul de formare se bazează pe „îmi voi
aduce  aminte”  (Confucius),  deci  pe  memoria  de
lungă  durată,  absolut  necesară  deprinderii  pe
termen lung.

Cu siguranță progresul umanității  se bazează
și pe mimesis, termen angajat în cărțile Republicii
lui  Platon  (1969-1970).  Deprinderea  însăși  se
bazează  și  pe  acest  concept,  definit  prin  arta
dialogului  ca  stil  literar  platonian.  Platon  explică
utilitatea artei mimice în educație.

Știința tuturor  timpurilor,  dar,  mai  cu seamă
cea modernă, rămâne fidelă ideii platoniene și cere
fiecărui  profesor  (în  contextul  formativ  –
educațional)  să  dețină  (la  purtător)  o  conduită/
moralitate  și  o  bază  de  date  informațională
specifică  materiei  pe  care  o  predă,  informație
adaptabilă în orice moment și oricărui  context, în
funcție  de  elevul/  elevii  pe  care  profesorul  îi
pregătește.  Cantitatea  de  informații  primită  de  la
profesorii  din  școală,  de  la  specialiști,  de  pe
internet,  etc.  implică  elevul  într-o  cursă  a
cunoașterii haotice și fără limite. Informația în sine
este  o  provocare  continuă;  ea  trebuie  decelată  și
selecționată, clasificată apoi în funcție de interesul
fiecărui  utilizator.  Tocmai  datorită  cantității
informaționale, elevul are nevoie de un suport care
să-i  ușureze  munca  de  asimilare  a  termenilor
specifici curriculari pentru fiecare materie în parte,
pentru a pune ordine în haosul mental de scurtă și
lungă durată. 

Volumul  mare  de  informații  și  termeni  din
manualul școlar nu favorizează o însușire deplină a
acestora  de-a  lungul  perioadei  formative  școlare.
Iucu,  R.  (2007)  subliniază  „Lipsa  de  răspundere
faţă  de  propria  formare  de  calitate”  și  este
demonstrată  prin  lipsa  de  lecturare  a  lecțiilor,
exemplelor  și  materialelor  auxiliare  pentru  a
aprofunda propria formare școlară, în special. Totul
se  rezumă  la  o  formulare  de  tip  informațional-
teoretic  de  la  clasa  de  elevi.  Se  caută  mereu
“Metode și tehnici de învățare eficientă“ (Neacșu,
I.,  1990)  și  repere  pentru  generarea  strategiilor
didactice (Ciolan, L., 2008).

O metodă genială de aplicabilitate tehnologică
la  clasa  de  elevi  este  relatată  într-un  interviu
publicat  în  ziarul  Il  Gazzettino  di  Venezia  “La
matematica  in  ...cuffia”  (Matematica  în...căști),
metodă propusă și dezvoltată de Pop Mion, M. în
1989, la nivel de liceu și gimnaziu. Se exemplifică
aici rezultatele atinse prin predarea algebrei la clasa
de  elevi  printr-un  sistem  audio  individual  și

personalizat  pe  nivelul  de  cunoaștere  a  elevului.
Rolul  profesorului  devine  cel  de  consilier  și
evaluator al nivelului de studiu dobândit de fiecare
elev în parte,  componentă a comunicării eficiente
(Pânișoară,  I.  O.,  2003)  pentru  ridicarea
performanțelor elevilor.

Experiment

Autoarea  metodei  aplicate  la  Venezia  a
autorizat implementarea acesteia în scopul unei re-
evaluări a aplicabilității metodei în acest an la clasa
de elevi  în România,  la nivel  gimnazial  și  liceal,
pentru învățarea noțiunilor de geometrie.

Au  participat  la  experiment  patru  clase  de
elevi,  respectiv  89  de  elevi  din  care  48  elevi  de
gimnaziu din clasa a 7-a și 8-a, adică 54% și 41 de
elevi  de  liceu,  adică  46%  (ața  cum  se  vede  în
Figura 1). De la gimnaziu au participat: 22 băieți,
respectiv 46 % și 26 fete, respectiv 54% (așa cum
se vede din Figura 2); de la liceu au participat: 19
băieți,  respectiv 46 % și  22 fete,  respectiv 54 %
(așa cum se vede în Figura 3).

Desfășurarea experimentului a inclus:
-  un  sistem  audio  -  implică  memoria  ecoică;
permite ascultarea explicației ghidate în căști (după
modelul aplicat la Venezia).
-  un  suport  tipărit  –  implică  memoria  iconică;
permite  vizualizarea  figurilor/  informațiilor
transmise prin imagini.

S-a  urmărit  în  acest  experiment  învățarea
individuală,  centrată  pe  elev,  fiecare  elev  având
căști  proprii  și  fiind  încurajat  să  asculte  în  căști
lecția, explicațiile, noțiunile, în ritm propriu, izolat
de ceilalți din jurul său. Concomitent cu sunetul în
căști, elevul urmărește suportul de lecție tipărit și
încearcă să înțeleagă și să facă legăturile necesare
cu  sunetul  auzit.  Profesorul  aplică  teste  elevilor,
pentru a vedea eventualele noțiuni pe care nu le-a
înțeles fiecare, le dă răspuns imediat și le arată ceea
ce au rezolvat  incorect,  indicându-le și  cum ar  fi
trebuit  rezolvată  sarcina  de  lucru.  Apoi,  îi
motivează pe elevi și îi încurajează să reia învățarea
noțiunilor la care au greșit, urmând ca în continuare
să  aplice  teste   personalizate  pentru  fiecare,
ghidându-i  să  parcurgă  și  să înțeleagă  materia  în
continuare. 

Rezultale experimentului

În  prima  săptămână:  80%   dintre  elevii  de
gimnaziu din clasa a 7-a și 8-a au deprins termenii
specifici în proporție de 100%; alți 15 % au deprins
circa 90 % și doar 5 % au deprins  între 70-80%
(așa cum se vede în Figura 4). La clasele de liceu,
100%   dintre  elevi  au  consolidat  termenii  de  la
geometria studiată în anii trecuți; 90 % dintre elevi
au deprins noțiunile  specifice geometriei analitice
în proporție de 95 %.



La sfârșitul  a  celei  de  a  treia  săptămâni:  în
mod corect, peste 90% dintre elevii participanți au
plasat, indicat sau eliminat elemente adecvate sau
neadecvate  trasate ca sarcină de lucru.

Rezultatele obținute ne îndreptățesc să credem
în utilitatea metodei pe scară  largă.

Extindere metodei în zona digitală

Era pe care o traversăm acum poartă numele
de „era informaţiei”, „era calculatoarelor” sau „era
digitală”. Oamenii acestei lumi devin fără să își dea
seama pătimași ai tehnologiei, absorbiţi într-o mare
de  informații,  sunete  şi  imagini,  bloguri  şi  reţele
sociale.  Era  informaţiei  este  fără  îndoială  creația
datorată  evoluţiei  noilor  tehnologii.  Produsele
principale  ale  erei  informaţiei  sunt  aşa  numitele
“societăţi informatizate”, societăţi în care utilizarea
tehnologiei este vitală.

Pe  parcursul  dezvoltării  tehnologice  masive
din  ultimele  decenii,  apariţia  calculatoarelor
personale (PC) a marcat începutul naşterii unei noi
generaţii, care învaţă să se dezvolte, să evolueze şi
să  socializeze  într-un  mediu  nou,  mediul  digital.
Acestă  nouă  generaţie  era  denumită  în  1998  de
către  Tapscott  “Generația  Net”,  urmând  ca  puțin
mai târziu, în 2001, să fie etichetată de  Prensky
„nativă digital”. Nativii digitali definiți de Prensky
fac parte din generațiile născute după anul 1980 și
sunt acei “vorbitori nativi” ai limbajului digital al
calculatoarelor, telefoanelor mobile, jocurilor video
şi  ai  Internetului.  Există  caracteristici  comune  şi
experienţe similare care îi definesc, şi anume cum
interacţionează cu tehnologia,  cu informaţia,  cum
comunică  unul  cu  celălalt,  cu  alţi  oameni  sau
instituţii, cum relaţionează în reţele. În discuţia sa
despre  nativii  digitali,  Prensky  descrie  nativii
digitali  ca  fiind  aceia  care  cresc  înconjurați  de
tehnologie,  se  simt  confortabil  cu  activităţile
multiple desfășurate în paralel, sunt dependenţi de
grafică  pentru  comunicare,  şi  se  hrănesc  cu
mulţumiri şi recompense frecvente.

Făcând  o  scurtă  comparație  cu  generația
actuală,  observăm  că  aceasta  se  înscrie  clar  în
tipologia de “nativ digital”. Ei cresc într-un mediu
în  care  calculatoarele,  telefoanele  inteligente,
tabletele etc. sunt nelipsite. Deseori întânim tineri
care  în  paralel  ascultă  muzică,  scriu,  comunică
online,  fără  nici  un  efort,  comunică  foarte  ușor
online (WhatsApp,  Skype,  mesagerie  instant,  etc)
folosind prescurtări  și  multe  semne grafice,  icon-
uri, de multe ori în detrimentul comunicării directe,
interpersonale  și  nu  în  ultimul  rând,  așteaptă
recompense  pentru  orice  fac,  motivația  intrinsecă
rămânând pe plan secund de multe ori. Progresele
tehnologice care ne înconjoară, expunerea continuă
la  noi  tipuri  de  stimuli  și  acordarea  unei  atenții
sporite  input-urilor  senzoriale  ale  activităţilor  din
mediul  digital,  virtual,  a  condus  în  timp  la
modificări  cognitive  asupra  generației  actuale.

Acest  lucru  impune  necesitatea  unei  abordări
diferite  a  procesului  de  învățare  pentru  noua
generație. Ideea  că nativii digitali au noi stiluri de
învățare a fost susținută de C. Dede (2005). Aceste
noi  stiluri  de  învățare  „în  proces  de  dezvoltare”,
cum spune C.  Dede,  sunt  caracterizate  de  o  mai
mare utilizare și fluență în multimedia și în mediile
virtuale  pe  bază  de  simulare,  sunt  o  expresie  de
învățare comună dintr-o diversitate  de cunoștințe,
individuale  sau  distribuite  într-o  comunitate  sau
într-un  context;  un  echilibru  între  învățarea
experiențială,  mentorat  și  reflecția  colectivă;
expresie  a  non-liniarității,  o  reţea  asociativă  de
reprezentări,  și  o  co-proiectare  de  experiențe  de
învățare  pentru  a  satisface  nevoile  și  preferințele
individuale.  „Diferenţele  cognitive  ale  nativilor
digitali strigă după noi abordări în educaţie, pentru
o mai bună potrivire” (Prensky 2001).

Dacă  dinspre  elevi  apare  clar  necesitatea de
noi metode și abordări în educație, și dispre cei care
îi  educă apare aceeași  necesitate.  Printr-un studiu
recent  pe  un  eșantion  de  153 de  studenți,  viitori
profesori,  s-a  evidențiat  faptul  că  lipsa
instrumentelor  adecvate  în  procesul  educaţional
este  unul  dintre  factorii  importanți  care  pot
influența  negativ  performanța  profesională,  cu
ponderea  cea  mai  mare,  de  23%,  în  rândul
repondenților  (Pop  Mion,  M.,  Giurgiulescu,  M.,
2015). 

În lumina celor subliniate, a nevoilor elevilor
actuali  și  a  nevoilor  profesorilor  de  a  avea  o
fundamentare  solidă  a  elementelor  cheie  din
constructul geometriei, extindem metoda clasică de
învățare aplicată la Venezia și experimentată și în
România,  la  o  metodă  incluzând  o  platformă
digitală  “Deprinde  geometria  constructivă
teoretică”. Scopul acestei platforme este acela de a
implica  elevul  în  procesul  de  deprindere  a
termenilor specifici din geometrie pentru a-și forma
un limbaj  coerent  util  în  lecturarea  și  înțelegerea
deplină  a  textelor  problemelor  cu  care  acesta  se
confruntă  de-a  lungul  formării  sale,  prin
intermediul  digitalului,  păstrând  caracteristicile
metodei  tradiționale  și  venind  prin  tehnologie  în
întâmpinarea  necesităților  generației  actuale.
Datorită  specificului  conceptual  al  platformei  ea
poate fi utilizată și de elevi cu nevoi speciale.

Proiect pilot

Constructul platformei digitale are încorporat:
-  un  sistem  audio  -   implică  memoria  ecoică;
permite  ascultarea  explicației  ghidate  (după
modelul aplicat la Venezia). Pentru ca platforma să
fie mapată perfect pe metoda aplicată în Venezia și
revalidată în România și efectele să fie cel puțin la
fel de bune, elevii ar trebui să lucreze individual,
fiecare pe câte un calculatoar, având sunetul pus în
căști.



-  un  sistem  video  –  implică  memoria  iconică;
permite  vizualizarea  figurilor/  informațiilor
transmise  prin  imagini,  acestea  fiind  incluse  în
platformă,  putând  fi  accesate  și  reaccesate  ori  de
câte ori este nevoie.
- exerciții interactive multimedia interactive pentru
evaluarea învățării, exersare și consolidare. 

Folosind  mouse-ul  și  tastatura,  elevul  poate
rezolva  activitățile  interactive  introduse  prin
sistemul  multimedia.  În  cazul  în  care  reușește  să
dea răspunsul, imediat va primi feedback și  va fi
încurajat  sonor  (de  ex:  Bravo!  Ai  reușit!).
Aprecierile vor fi variate și aleatoare, pentru a nu
plictisi. Dacă însă are nevoie de ajutor, acesta i se
va  acorda  pe  măsură  ce  înaintează  în  problemă
până când rezolvă sarcina de lucru. La verificarea
rezultatelor  elevul  primește  un  feedback  imediat.
De asemenea, se va afișa răspunsul corect în cazul
în care sunt greșeli  în rezolvare,  pentru a facilita
auto-învățarea.  Mesajele  transmise  sunt
motivatoare,  chiar  și  în  caz  de  eroare.  Toate
activitățile  au  conținut  multiplu,  adică  la  fiecare
parcurgere a exercițiului  i  se afișează elevului un
alt conținut pentru ca acesta să poată exersa și să
poată  consolida  cele  învățate.  Acest  lucru
favorizează rejucabilitatea.

Exemple de activități:
1.  Apare desenat pe ecran un triunghi isoscel. Care
este unghiul opus bazei triunghiului? 

Acțiune : Clic cu mouse-ul pe unghiul opus.
2.  Apare  desenat  pe  ecran  un  triunghi  isoscel.
Selectează bisectoarea acestui unghi.
Acțiune:  Se  afișează  mai  multe  linii.  Clic  pe
bisectoare.
3. Desenează două cercuri concentrice. 
Acțiune: Se trag  două cercuri din laterala ecranului
astfel încât acestea să fie concentrice.
4.  Observă  desenul.  Este  un  ...  (triunghi
dreptunghic).   Indică  elementele  acestuia:  cateta
mare,  cateta  mică  și  ipotenuza  Acțiune:  Se
selectează pe rând fiecare în parte.

Utilizatorul  platformei  se  bucură  de
deprinderea termenilor teoretici, asociind imaginea
cu noțiunea care îi dă viață/ care se crează pe foaia
electronică, în plus se bucură de experiența de lucru
în digital.

Concluzii

Pentru  ca  procesul  de  învățare  să  aibă
rezultate  cât  mai  bune,  metodele  clasice  trebuie
completate  la  clasă  cu  metode  noi  de  învățare
digitală. Profilul noii generații impune acest lucru,
iar  învățământul  trebuie  să  treacă  prin  această
schimbare  și  îmbogățire  metodologică  pentru  a
întreține  nivelul  de  motivare  al  elevilor  la  cote
potrivite  pentru  o  bună  asimilare.  De  asemenea,

trebuie  stimulată  motivația  intrinsecă  a  elevilor
pentru ca auto-învățarea să nu fie impusă, ci dorită.
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Figura 3. Repartiția după gen a elevilor de liceu participanți la proiectul pilot
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Figura 4. Figurarea cantității de noțiuni învățate de către elevii de gimnaziu în prima săptămână


	Tema propusă de noi vine în întâmpinarea profesorilor și a elevilor în domeniul matematicilor din ciclul școlar obligatoriu. Problematica școlară cu care se confruntă profesorii/ părinții este dificultatea cu care elevii lecturează lecțiile/ exemplele/ sinteza pentru asimilarea termenilor de specialitate. Memoria iconică și ecoică ușurează deprinderea limbajului specific programei de geometrie liniară, în spațiu și analitică de către elevi cu ajutorul unei platforme digitale proiectată de noi; înlesnește însușirea teoretică a elementelor de geometrie aplicată prin encodaj-decodaj astfel încât rolul profesorului devine cel de consilier și nu cel de informator. Utilitatea programului se extinde de la școlile normale la școlile speciale.

