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Modulul II „Utilizarea aplicațiilor mobile în vederea promovării gândirii 

critice și a creativității elevilor în cadrul orei de matematică” 

Scopul: dezvoltarea competențelor didactice și digitale ale profesorilor, în vederea antrenării și creșterii 

motivației elevilor pentru studiul matematicii și al disciplinelor integrate STEAM folosind aplicații 

mobile. 

Obiectivele: 

1. prezentarea importanței dezvoltării gândirii critice și a creativității elevilor în scopul învățării 

matematicii; 

2. trecerea în revistă a posibilităților și a necesității integrării matematicii cu alte discipline STEAM; 

3. punerea la dispoziția profesorilor a unui set de instrucțiuni practice privind operarea „Colecției 

digitale pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității” prin utilizarea aplicaților mobile. 

Partea teoretică 

Raportul Forumului Economic Mondial „New Vision for Education” (2015) definește o serie de 16 

competențe cheie necesare educației secolului XXI. Acestea includ alfabetizarea, aritmetica, competențele 

științifice, digitale, financiare, culturale și civice. Lista cuprinde de asemenea următoarele competențe 

cheie: gândirea critică, creativitatea, cooperarea și colaborarea, necesare pentru rezolvarea situațiilor de 

viață complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Competențele secolului XXI  

(New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology, 2015, p. 5) 

 

Dezvoltarea competențelor și abilităților mai sus menționate impune direcția școlilor moderne ale 

secolului XXI: pregătirea elevilor pentru profesiile viitoare care nu au fost încă create, pentru tehnologiile 

care nu au fost încă inventate, precum și pentru rezolvarea unor probleme stringente într-o lume în 

continuă schimbare. Pentru a face față acestor provocări și pentru a depăși starea de nesiguranță, școala ar 
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trebui să-și asume responsabilitatea modelării personalității elevilor în sensul trezirii curiozității, al 

creșterii inițiativei și flexibilității,  al conștientizării sociale și culturale.   

Acest modul va acoperi doar două competențe: gândirea critică și creativitatea, impactul acestora asupra 

studierii matematicii și dezvoltarea acestor abilități folosind aplicații mobile în procesul predării elevilor 

din clasele a V-a și a VI-a. 

Mai întâi, este important să  aflăm dacă matematica poate contribui cu adevărat la dezvoltarea gândirii 

critice și a creativității și dacă această contribuție poate determina îmbunătățirea rezultatelor învățării. În 

al doilea rând, poate matematica în sine să fie o disciplină creativă? Pentru a răspunde la aceste întrebări, 

este necesar să înțelegem semnificația conceptelor de „creativitate” și de „gândire critică”. 

În ciuda volumului mare de cercetări întreprinse în sfera gândirii critice și a dezvoltării creativității, nu 

putem găsi o definiție unanim acceptată a acestor concepte, întrucât filosofii, psihologii, sociologii și 

educatorii care le definesc se bazează pe diverse atitudini folosofice și metodologii.  

Creativitatea este interpretată ca un mod divergent de gândire (separare, diversitate, alegeri multiple), pe 

când gândirea critică este un mod convergent de gândire (o fuziune care necesită precizie, specificitate, 

cunoștințe, decizie corectă). În orice caz, atât creativitatea, cât și gândirea critică sunt necesare în egală 

măsură în procesul de predare. Deși pare un paradox, matematica nu doar ajută la conturarea gândirii 

critice, ci și permite generarea ideilor, deoarece se concentrează pe rezolvarea problemelor și pe găsirea 

de conexiuni. Creativitatea și gândirea critică se leagă prin complexitatea lor, prin faptul că permit 

abordarea fenomenelor și problemelor dintr-o perspectivă multiplă, ducând la găsirea mai multor soluții 

ale unei probleme. La nivel școlar, abordarea rezolvării problemelor este cheia stabilirii unei legături 

între creativitate și gândire critică.  

Gândirea critică este procesul adoptării unor decizii argumentate. Evaluând definițiile gândirii critice 

formulate de către diverși oameni de știință, acest mod de gândire poate fi considerat o activitate 

intelectuală complexă, care include formularea, reformularea, evaluarea și remarcarea aspectelor sensibile 

ale problemelor  (Maričić, 2009: 485; Maričić, 2011a din Maričića, Špijunovićb, 2015). Potrivit 

taxonomiei lui Bloom, memorarea și înțelegerea nu reprezintă gândire critică, ci doar o activitate 

premergătoare și necesară gândirii critice. Elevii trebuie să învețe nenumărate lucruri pentru a putea gândi 

critic. Gândirea critică începe atunci când se identifică idei noi, iar problemele sunt verificate și adaptate. 

Acest mod de gândire este o unealtă cognitivă foarte importantă în matematică și științe, contribuind la 

calitatea predării / învățării acestor discipline. Prin urmare, trebuie dezvoltată constant, atât la școală, cât 

și în cadrul activităților extrașcolare. Gândirea critică ajută la transformarea predării pasive bazate pe 

memorarea conceptelor în învățare cu sens și scop bine definit. Investind în gândirea critică a elevilor, 

sistemul educațional obține o dublă recompensă: elevii învață să gândească și gândesc cum să învețe 

matematica. Literatura academică precizează trei pași de integrare  a gândirii critice în procesul de 

predare-învățare: stimularea, percepția și reflecția.  În prima etapă, aceea a stimulării, elevii sunt 

încurajați să-și amintească tot ceea ce știu deja despre sarcina de lucru. În etapa percepției, elevii 
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identifică informația nouă în mod conștient, prin lecturarea textului, ascultarea explicațiilor / prezentărilor 

sau prin derularea sarcinilor, comparând informația nouă cu cea disponibilă. Reflecțiile se concentrează 

pe ce s-a petrecut în primele două etape și pe modul în care s-a schimbat percepția lor. Elevii care 

„gândesc critic”: 

 dezvoltă abilități de implicare profundă și de percepție. Cercetările arată că, indiferent cât de mult 

se străduiește profesorul, acesta nu poate gândi în locul elevilor săi. Însă, acesta poate genera 

condițiile care să-i încurajeze pe elevi să-și „activeze” gândirea și să se implice activ în învățarea 

matematicii. Elevii sunt capabili să aleagă strategii care să le ușureze anumite activități, să 

rezolve probleme argumentând de ce au optat pentru o soluție sau alta, precum și să descopere și 

să utilizeze matematica în viața reală; 

 își dezvoltă autonomia și capacitatea de auto-reglare. Profesorul le poate sugera elevilor să 

utilizeze diverse unelte de gândire (hărți mentale, pălăria de gândire a lui De Bono etc.), precum 

și unelte inovative de învățare, astfel promovând învățarea independentă și auto-reflecția. 

Standardele actuale ale predării matematicii plasează accentul pe rezolvarea de probleme, rațiune, 

reprezentare și comunicare. Fiecare dintre aceste procese (sau „practici matematice”) este stimulat de 

gândirea critică a elevilor. (Critical thinking in elementary mathematics: What? Why? When? and How?, 

2013). 

Cercetările arată că abilitățile de gândire critică ale elevilor pot fi dezvoltate prin crearea climatului 

educațional pozitiv corect. Acest mediu se caracterizează prin faptul că profesorul nu domină procesul de 

predare-învățare, fiind un facilitator al acțiunilor conștiente ale elevilor, promovând cooperarea profesor – 

elev și elev – elev (Swartz și Parks, 1994; Rajendran, 2010; Mason, Burton și Stacey, 2010, Henningsen 

& Stein, 1997 din Firdaus, Kailani, Bin Bakar, Bakry, 2015). 

Climatul educațional potrivit și atractiv stimulează curiozitatea elevilor și îi încurajează să găsească 

soluția corectă a problemei, cu justificare matematică corectă. Prin urmare, când planifică o lecție și 

atribuie sarcini matematice, profesorul trebuie să ia în considerare ca acestea să fie „prietenoase” și în 

acord cu mediul elevului, interesele, nevoile și abilitățile sale. Subiecte precum călătoriile, festivalurile, 

natura, protecția mediului, sportul, aventurile sau relațiile cu prietenii ar putea trezi curiozitatea elevilor.  

Sarcinile de dezvoltare a gândirii critice ar trebui să se aplice vieții de zi cu zi. Gândirea critică va fi 

dificil de învățat dacă este separată de viața obișnuită. De exemplu, dacă un elev rezolvă o sarcină cu o 

ecuație, profesorul poate întreba: Ce înseamnă aceaată ecuație? Unde poți întâlni în viața reală un 

fenomen pe care să-l poți descrie utilizând ecuația de gradul doi?  

Conceptul de creativitate este de regulă asociat cu arta și literatura, fiind definit drept abilitatea de a 

descoperi soluții noi și originale prin transferarea cunoștințelor existente în situații noi.  

Dar în zilele noastre, descoperirea unor adevăruri științifice este considerată de asemenea o activitate 

creativă. Singura diferență este că în artă și literatură, creativitatea este înțeleasă ca generarea unei noi 

opere, pe când în matematică și științe, o idee creativă nu este percepută doar în termeni de noutate, ci și 
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în termeni de utilitate pentru societate. Matematica creativă constă în experimentare, construire, dovezi, 

succesiune, jocuri, aplicare / adaptare, analiză / sistematizare, justificare, enunțare, analogie și comparație. 

Cercetătorii disting două niveluri de manifestare a creativității în matematică, profesional și școlar. 

Laycock (1970) a interpretat matematica creativă drept abilitatea de a analiza o problemă dată din 

perspective diferite, de a vedea tipare, diferențe și asemănări, de a genera idei multiple și de a alege 

metoda potrivită de a gestiona situații matematice nefamiliare (Nadjafikhaha, Yaftianb, Bakhshalizadeh, 

2012, p.286). Potrivit lui Ervynck (1991) creativitatea reprezintă „rezolvarea unei probleme vechi într-o 

manieră nouă ca exemplu de activitate matematică creativă” și acesta exemplifică „soluții ale unei 

probleme de viață reală pe trei niveluri distincte de creativitate matematică. Pe primele două niveluri, 

soluțiile problemelor sunt obișnuite și predictibile, pe când la al treilea nivel, se utilizează o abordare mult 

mai sofisticată de rezolvare a problemei, bazată pe experiență, intuiție, percepție, introspecție și câteva 

presupuneri plauzibile existente în structura problemei. La acest nivel, informația cunoscută din problemă 

nu poate fi utilizată, ci sunt considerate mai multe presupuneri plauzibile și rezonabile existente în 

conținutul problemei, care ar putea conduce către o metodă neobișnuită și nouă, pe un nivel ridicat de 

creativitate matematică”. Găsirea unei soluții creative specifice este un moment surprinzător și încurajator 

de tip „evrica”. Albert Einstein a declarat că „nu este dificil să găsești soluția unei probleme, mai greu 

fiind să găsești o soluție simplă și clară a unei probleme”. Creativitatea și rezolvarea de probleme nu sunt 

neapărat percepute ca fiind concepte identice, deoarece nu toate problemele necesită o soluție creativă sau 

un mod de gândire original. Pentru ca aceste procese să se producă, elevii ar trebui să lucreze cu situații 

problematice reale care să-i încurajeze să exploreze și să interpreteze. In plus, este foarte important ca 

elevilor să li se ofere posibilitatea de a-și crea propriile probleme de rezolvat. Prin angajarea în astfel de 

activități, elevii și-ar „matematiza” propria lume. Un elev creativ este un elev care dorește să răspundă la 

întrebările „De ce?” și „Cum?”.  

Academicienii sunt de acord că dezvoltarea creativității și gândirea critică depind de mediul de predare și 

de capacitatea profesorului de a crea acel mediu. Multe studii arată că profesorii, cu precădere generațiile 

mai în vârstă, predau elevilor în maniera în care li s-a predat lor la școală: fără să se încurajeze 

creativitatea în timpul orelor de matematică (Shriki, 2010). Metodele tradiționale de predare pot 

determina rezerve din partea elevilor sau chiar teama acestora de disciplina matematică. Tehnologiile 

informaționale moderne, aplicațiile mobile inovative care promovează aspecte ale gamificării, întrecerii 

sau muncii în echipă sunt foarte atractive pentru elevi. Aceste unelte nu doar că înlesnesc predarea 

matematicii în mod diferențiat și personalizat, dar și ajută la consolidarea mai bună a cunoștințelor și la 

aplicarea acestora în alte sarcini. Profesorii care utilizează instrumente interactive de predare pot evita 

repetarea procedurilor standard. În acest mod, elevii vor beneficia de oportunitatea de a construi 

independent și creativ concepte și idei matematice, de a reflecta asupra lor și asupra legăturilor dintre ele, 

de a căuta noi soluții de rezolvare a problemei, pornind de la experiența lor și cunoștințele acumulate.   

Profesorii de matematică trebuie să planifice predarea în așa fel încât să încurajeze cercetarea, formularea 
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de presupuneri și construirea de ipoteze, analiza, negarea, aplicarea strategiilor, planificarea, justificarea 

concluziilor și reflectarea asupra lor.  „Esența matematicii nu constă doar în oferirea răspunsurilor 

corecte, ci include și gândirea creativă” (Ginsburg, 1996, p. 185). În această ordine de idei, profesorii nu 

ar trebui să plaseze accentul pe promptitudine și pe acuratețea procedurilor de rezolvare a problemelor, ci 

ar trebui să încerce să creeze un mediu sigur pentru elevi, așa încât aceștia să meargă dincolo de 

cunoștințe și să gândească independent. Profesorul trebuie să-și îndeplinească misiunea, aceea de a 

conduce elevii către descoperire. Iar elevii, cu precădere cei cu rezultate slabe la matematică, trebuie să 

fie încurajați să învețe, să descopere, să-și asume riscuri, să greșească și să găsească căi mai simple de 

rezolvare a unei sarcini sau a unei probleme.  

Cercetările întreprinse de către profesorul J. Rudduck de la Universitatea Cambridge arată că profesorii 

care creează un climat de învățare menit să încurajeze creativitatea și gândirea critică ar trebui să ia în 

considerare „dorințele” elevilor dintre cele mai jos enumerate: 

• responsabilitate pentru învățare; 

• respect – elevii vor să fie auziți, vor ca punctul lor de vedere privind învățarea să fie ascultat, iar 

sugestiile lor să fie luate în considerare; 

• realism – elevii vor să exploreze lucruri reale, care nu au mai fost studiate și care au utilitate reală 

în viață; 

• alegere – ei vor să aleagă ce, când și cum să studieze; vor să fie implicați în selectarea sarcinilor 

și în anticiparea problemelor de rezolvat. Elevii vor, de asemenea, să știe ce au de făcut, care vor 

fi criteriile de evaluare și, de îndată ce acest lucru a fost clarificat, vor să înceapă să rezolve 

sarcinile independent și fără monitorizare; 

• provocare – elevii vor să încerce lucruri care sunt destul de dificile și vor să cunoască satisfacția 

unor progrese reale; 

• colaborare – ei vor să acționeze, să gândească, să depășească dificultăți și să învețe împreună 

(Claxton, 2011, p. 94). 

Pentru a consolida cunoștințele elevilor și pentru a-i încuraja să le utilizeze creativ în alte situații, este 

potrivit să li se ofere cât mai multe provocări cu putință în legătură cu un anumit subiect. O paletă mai 

largă de sarcini dintre care pot alege și un nivel de complexitate sporit al acestora vor oferi elevilor o mai 

bună oportunitate de căutare a soluțiilor potrivite, de obținere a unor rezultate tangibile și de 

experimentare a succesului în învățare mult mai des, simțind bucuria descoperirii – „evrica”.  

Creativitatea și curiozitatea elevilor pot fi stimulate prin sarcini matematice care sunt strâns legate de 

situații din viața reală. Iar acest lucru trebuie să se integreze cu alte discipline, întrucât matematica este 

parte integrantă din acestea. Matematica este importantă nu numai pentru rezolvarea problemelor din 

viața de zi cu zi, dar și pentru soluționarea problemelor legate de schimbări climaterice, folosirea 

resurselor energetice, digitalizare. Prin urmare, este necesar ca profesorul de matematică să își planifice și 

să predea materia într-un mod flexibil, integrând și alte discipline STEAM. Educația STEAM reprezintă o 
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dezvoltare integrată a abilităților științifice ale elevilor, concentrându-se pe cunoașterea complexă a 

fenomenelor reale, aplicarea și rezolvarea de probleme în contextul matematicii, tehnologiei și ingineriei.  

Educația STEAM evidențiază creativitatea și gândirea critică ca o abordare interdisciplinară, combinând-

o rațional cu alte obiecte de studiu. Este deja subliniat faptul că educația matematică este strâns legată de 

adevăruri științifice obiective, de legi și teorii, precum și de realizări ale artei și tehnologiei.    

De asemenea, trebuie luate în calcul particularitățile de vârstă ale elevilor, dezvoltarea psihologică și 

fizică a acestora bazată pe strategiile cognitive optime. Predarea integrată le oferă elevilor o mult mai 

bună oportunitate de cunoaștere a lumii ca întreg indivizibil, de abordare a problemelor și soluțiilor 

acestora mult mai critic și creativ.  

În concluzie, partea teoretică arată că matematica este o disciplină de studiu care motivează creativitatea 

elevilor și gândirea critică a acestora, iar aceste două modalități de gândire pot spori motivația, pot 

îmbunătăți integrarea și pot determina rezultate mai bune la învățătură. Matematica poate fi atractivă și 

interesantă dacă profesorul, acordând atenție vârstei și abilităților elevilor, poate crea un climat 

educațional și de predare potrivit, utilizând instrumente interactive și inovative de învățare. În privința 

elevilor de clasele a V-a și a VI-a, curiozitatea acestora este evidentă, aceștia fiind în căutare de noi 

descoperiri. De aceea profesorii trebuie să caute sarcini care să aibă legătură cu situațiile de viață reale și 

familiare. Acest lucru va capta atenția elevilor, le va spori motivația pentru găsirea de soluții creative și 

argumentate. Acest lucru este cu adevărat eficient prin integrarea disciplinelor STEAM, ceea ce face 

învățarea clară, realistă și incluzivă.   
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Partea practică  

În lumea modernă marcată de o continuă schimbare, predarea tradițională migrează către tehnologii 

integrate, deschise sau inovative și învățare bazată pe problematizare. Elevii tind să se sprijine pe propria 

lor experiență când analizează probleme care afectează viețile oamenilor și transferă cunoștințe de la o 

disciplină de studiu la alta. Ei sunt de asemenea motivați să caute noi idei sau dovezi și să interpreteze 

diverse situații în mod mai critic și mai creativ. Este notabilă independența din ce în ce mai mare pe care 

elevii o manifestă în alegerea materialelor și instrumentelor de predare-învățare. Tehnologia Smart a 

devenit deja o componentă importantă în viața de zi cu zi a elevilor.  Aceștia utilizează aparatura Smart 

pentru învățare, socializare, recreere și jocuri. Este la îndemâna copiilor, mai exact la un click distanță, să 

cunoască lumea și să obțină orice informație, în orice moment sau loc. Aplicațiile mobile pentru telefoane 

sau tablete Smart îi ajută să se concentreze, îi încurajează să găsească soluții mai complexe, să-și 

consolideze cunoștințele și să înțeleagă în mod independent esența sarcinii de lucru. Aplicațiile mobile 

pot ajuta elevii să rezolve probleme într-un timp scurt, fără să fie necesar mult efort pentru ca ei să se 

joace și în același timp să corecteze și să fie activi pe parcursul procesului de învățare. (Drigas, Pappas, 

2015). Produsul intelectual „Colecție digitală pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității elevilor” 

dezvoltat prin proiectul Erasmus+ „Smart Math Teacher“ (SMART-MT) va ajuta profesorii nu doar să 

stimuleze gândirea critică și creativitatea elevilor în matematică, dar și să integreze discipline de studiu, 

personalizând sarcinile de lucru matematice în funcție de abilitățile individuale, nevoi și interese. 

Profesorii, utilizând aplicațiile mobile dezvoltate în cadrul proiectului SMART-MT 

(https://smart.erasmus.site), pot, în mod independent sau împreună cu elevii, să pregătească sarcini de 

lucru relevante atât pentru domeniul matematicii, cât și pentru contextul intelectual și social al elevilor. 

Exercițiile pot include, de asemenea, hărți sau diverse concepte specifice disciplinelor STEAM care vor 

încuraja elevii să caute ei înșiși semnificațiile (de exemplu, corpurile geometrice ale lui Platon sau 

Arhimede, triunghiul lui Sierpinski etc.). 

Proiectul SMART-MT a produs „Colecția digitală pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității 

elevilor”, care cuprinde două părți: directorul electronic și aplicația nou creată Eureka. Scopul acestui 

produs intelectual este acela de a întări capacitatea profesorilor de matematică de a dezvolta gândirea 

critică și creativitatea elevilor prin integrarea exercițiilor din aplicațiile mobile inovative în procesul de 

predare.  

Directorul electronic prezintă o colecție de aplicații mobile existente, adaptate utilizării atât în sala de 

curs, cât și în afara acesteia, menite să încurajeze gândirea critică și creativitatea elevilor prin abordarea 

integrată a matematicii și a altor discipline STEAM. Aplicațiile mobile vor permite diferențierea și 

personalizarea procesului educațional, în conformitate cu interesele și abilitățile elevilor. Aplicațiile 

mobile STEAM vor ajuta profesorul să confere atractivitate lecției tradiționale, prin integrarea 

instrumentelor de învățare inovative, prietenoase și cu caracter ludic. 

 

https://smart.erasmus.site/
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Cum se utilizează E-Directorul? 

Pentru a începe să utilizeze directorul electronic al aplicațiilor mobile existente în vederea dezvoltării 

gândirii critice și a creativității elevilor, cadrul didactic trebuie să viziteze pagina web: 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/# 

 

Următorul pas va fi accesarea E-Directorului (marcat cu un dreptunghi negru). Profesorii vor fi 

direcționați către pagina pe  care se află aplicațiile selectate.  

 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/
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Aici, aceștia vor găsi aplicațiile grupate în cinci categorii. Profesorii sunt liberi să aleagă aplicația mobilă 

care servește cel mai bine nevoilor de predare-învățare, în acord cu disciplina integrată de interes:  

 Științe (Biologie, Chimie, Fizică) 

 Tehnologie 

 

 Inginerie 

 Arte 

 Variate (mixte) 

Toate aplicațiile mobile includ o scurtă descriere a conținutului, a scopurilor utilizării aplicației în 

matematică potrivit taxonomiei lui Bloom (oferă cunoștințe, înțelege cunoștințe, aplică cunoștințele în 

situații noi sau familiare), precum și a abilităților cognitive pe care elevii trebuie să le dezvolte (de 

exemplu, „să fie capabili să deseneze o figură geometrică corectă – un triunghi dreptunghic, de pildă, 

având catetele de 3 cm și 4 cm”; „să fie capabili să scrie, să prezinte și să explice soluția problemei”). 

Profesorul va afla ce disciplină STEAM este integrată cu matematica. În plus, profesorul poate vedea cu 

ce sistem de operare se poate rula aplicația respectivă, dacă este contra cost sau nu, precum și limbile în 

care este disponibilă. Toate aceste particularități sunt prezentate în figura de mai jos. 

 

Mai jos, sunt descrise și prezentate câteva exemple de aplicații disponibile în directorul electronic al 

aplicațiilor mobile existente, menite să dezvolte gândirea critică și creativitatea elevilor.  
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Brain it on! 

Descriere. În această aplicație, utilizatorul trebuie să deseneze diferite forme în vederea rezolvării unor 

puzzle-uri de fizică solicitante. Puzzle-urile nu au doar câte o singură soluție! Fiecare utilizator poate veni 

cu o rezolvare diferită, folosindu-și gândirea creativă. Există de asemenea posibilitatea de a completa 

online, concomitent cu alți utilizatori, pentru ca apoi să-și împărtășească și să-și compare soluțiile.  

Sistem de operare: 

 Android: https://smart.erasmus.site/e-directory-2/ 

 iOS: https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692 

Sursa: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en 

Instrucțiuni. Pentru  a începe să lucrezi cu aplicația, mai 

întâi trebuie să o descarci pe telefonul mobil (sau alt 

dispozitiv pe care îl utilizezi). Apoi deschide-o și apasă 

butonul „joacă”. Ți se va afișa o hartă a nivelurilor 

posibile de începere. Pentru a deschide mai multe, trebuie 

să rezolvi ghicitori. Jocul te recompensează cu steluțe în 

funcție de cum ai rezolvat sarcina (numărul de mutări 

făcute, timpul). Varianta premium care este disponibilă 

contra cost îți permite să creezi popriile ghicitori. Acest lucru le poate permite atât elevilor, cât și 

profesorilor, să-și utilizeze potențialul creativ. 

Utilizarea aplicației în clasă. Jocul oferă multă distracție și le permite utilizatorilor să-și folosească 

resursele creative. Merită să fie folosit în scopul exersării creativității și a gândirii critice. Aplicația 

servește drept unealtă de prezentare a modului în care gândirea creativă conduce la rezolvarea de 

probelme care pot părea de nerezolvat la prima vedere.   

Abilități  

 

  

 

Creativitate: Aplicația dezvoltă abilitățile de gândire creativă, datorită necesității 

de a gândi în afara tiparelor pentru a rezolva ghicitori. 

Gândire critică: Fiecare nivel impune ca jucătorii să-și utilizeze cunoștințele (de 

fizică, de exemplu), pentru a rezolva problemele din aplicație.  

Integrarea Matematicii și a altor discipline STEAM: Științe (Fizică), Inginerie, 

Arte 

https://smart.erasmus.site/e-directory-2/
https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en
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Bridge Construction Simulator 

Descriere. În timpul jocului, utilizatorii își pot etala abilitățile inginerești – construcția unui pod care să 

susțină un vehicul. Există oportunitatea de a construi poduri din ce în ce mai complexe. Necesită logică, 

grafica este destul de realistă, iar mediul atractiv.  

Sistem de operare:  

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni. Pentru a începe să lucrezi cu aplicația, mai întâi trebuie să o descarci pe telefonul mobil 

(sau alt dispozitiv pe care îl utilizezi). Aplicația în varianta gratuită îți permite să joci numai pe nivelul 

normal. Jocul începe cu prezentarea instucțiunilor de construire a podurilor. Sistemul de ghidare ajută în 

cazul în care apar dificultăți la trecerea de la un nivel la altul.   

Utilizarea aplicației în clasă. Acest joc mobil este recreativ și reprezintă o combinație inspirată de 

învățare, gândire creativă și distracție. Jocul poate stârni interesul elevilor pentru inginerie. Datorită 

particularităților sale, jocul poate fi utilizat mai degrabă drept sursă de recreere, astfel fiind un bun 

exemplu în procesul prezentării aplicațiilor mobile pentru studiul individual al elevilor. Întrucât este 

deosebit de distractiv, jocul îi poate convinge pe elevi să facă primii pași către învățarea prin intermediul 

instrumentelor digitale.  

Abilități 

 

 

 

Creativitate: Aplicația le permite utilizatorilor să își folosească creativitatea în 

constuirea podurilor personalizate sau inovative. 

Gândire critică: Fiecare dintre nivelurile ulterioare le solicită jucătorilor să-și 

folosească cunoștințele pentru a rezolva problemele din aplicație. De aceea jocul 

este bun pentru antrenarea gândirii de rezolvare a problemelor. 

Integrarea Matematicii și a altor discipline STEAM: Inginerie 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge
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Aplicația nou dezvoltată „Eureka App”– Bucuria descoperirii! 

Eureka APP 

Descriere. Aplicația Eureka este o parte a aplicației mobile SMART-MT, alături de Aplicația Matematică 

care urmărește dezvoltarea abilităților matematice. Aplicația Eureka se adresează elevilor cu vârste 

cuprinse între 10 și 13 ani care parcurg învățământul gimnazial (clasele a V-a și a VI-a). Este ușor de 

folosit, practică și cu caracter ludic, conținând elemente de gamificare. 

Scopul Aplicației Eureka este acela de a promova creativitatea elevilor și gândirea critică în matematică 

prin integrarea predării cu alte discipline STEAM – Științe, Tehnologie, Inginerie și Arte.  La baza 

aplicației stă ideea că matematica nu ar trebui predată separat, ci prin integrarea cu STEAM. Prin 

formarea noilor cunoștințe de relaționare și prin realizarea conexiunilor dintre diferite discipline, elevii 

dezvoltă o mai bună înțelegere a matematicii și își îmbunătățesc gândirea critică și creativitatea, ceea ce le 

permite să aplice în mod eficient cunoștințele dobândite în situații de viață reale.  Aplicația Eureka 

cuprinde 25 de exerciții matematice bazate pe situațiile de viață ale elevilor: călătoria cu barca, 

escaladarea muntelui Kilimanjaro, poluarea mediului înconjurător, întâlnirea cu natura, pasările și 

animalele, organizarea petrecerii pentru ziua de naștere, excursia la castelul lui Dracula, sportul și 

sănătatea, cumpărăturile, pictura etc.  

Instrucțiuni. Pentru a începe să lucreze cu aplicația, profesorul trebuie mai întâi să o descarce pe 

telefonul mobil (sau alt dispozitiv utilizat).  

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-

q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg.  

Toate exercițiile și instrucțiunile legate de utilizarea aplicației sunt disponibile în șase limbi europene: 

engleză, greacă, letonă, lituaniană, poloneză și română.  

După deschiderea aplicației, va apărea un panou de unde utilizatorul poate alege între Math APP  și 

Eureka APP  . 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
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În partea introductivă a Aplicației Eureka profesorii și elevii dispun de „Ghidul electronic de utilizare a 

aplicației SMART Eureka”. Dacă profesorii și elevii aleg aplicația Eureka, aceștia vor găsi o listă cu 25 

de exerciții pe care le pot lucra. Nu este nevoie să se rezolve sarcinile în ordinea din aplicație; numele 

sarcinii sau pictograma alăturată vor ajuta utilizatorul să aleagă subiectul dorit. Aplicația le permite să 

introducă valori și să facă calcule. În cazul în care elevii nu știu să rezolve exercițiul, pot solicita ajutor 

oricând prin apăsarea butonului cu semnul de întrebare.  

Exemple de exerciții: Temperature Changes in the Mountains / Schimbări de temperatură la munte 
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Exemplu de sarcină (stânga) și rezolvarea acesteia (dreapta) 

După cum putem vedea, aceasta este o sarcină care implică elevii, deoarece o pot regăsi într-o situație 

reală. Scopul exercițiului este de a răspunde la 3 întrebări: 

- Câți km sunt în 4000 m?  

- Cu câte grade scade temperatura la înălțimea de 4000 m? 

- Câte grade vor fi la înălțimea de 4000 m? 

Soluția problemei este marcată printr-o recompensă sub forma unei steluțe pentru fiecare câmp completat 

corect.  
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Exercițiul: Sports and Energy / Sport și energie 

 

Exemplu de sarcină (stânga) și rezolvarea acesteia (dreapta) 

Acest exemplu se referă la exerciții fizice și la arderile calorice. Sarcina elevului este de a calcula câte 

calorii se ard prin diverse exerciții. După cum putem vedea în ambele cazuri, în josul ecranului există o 

tastatură numerică pentru introducerea răspunsurilor. Este util să remarcăm cele trei pictograme de 

deasupra: prima este folosită pentru a vedea rezultatul dacă nu putem rezolva problema (pictograma se 

poate activa dacă greșești de trei ori la calcule); următoarea ne permite să reintroducem valoarea; ultima 

se utilizează pentru confirmarea răspunsului.  

Utilizarea aplicației în clasă. Aplicația Eureka este un exemplu excelent de instrument care poate fi 

utilizat pentru predarea integrată a matematicii și a altor discipline STEAM, adresându-se elevilor cu 

vârste între 10 – 13 ani (fiind în mod special vizați aceia cu rezultate slabe din clasele a V-a /a VI-a). 

Varietatea tematică a exercițiilor Eureka (calcularea lungimii sau a înălțimii, a cheltuielilor de pregătire a 

mesei pentru ziua de naștere sau de preparare a unor prăjituri, viteza râului, pulsul inimii) vor ajuta 

profesorul să personalizeze învățarea în vederea sprijinirii fiecărui elev în acord cu abilitățile sale, 

interesele și posibilitățile de învățare. Datorită versatilității aplicației, elevii vor putea să repete sarcina de 

mai multe ori și astfel să experimenteze succesul. Acest lucru reprezintă cel mai bun factor motivațional 

în învățarea matematicii.  
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Abilități  

 

 

 

 

 

 

  

Creativitate: Varietatea exercițiilor din aplicația Eureka permite elevilor să 

analizeze problemele într-o manieră complexă, din perspectiva unor obiecte de 

studiu diferite, încurajându-i să caute diferențe și asemănări. Nivelul de dificultate 

în creștere al exercițiilor le oferă elevilor oportunitatea de a căuta soluția corectă. 

Cele trei încercări de găsire a celei mai simple soluții stimulează abilitățile de 

înțelegere, aplicare și creativitate. 

Gândirea critică: Aplicația Eureka sprijină procesul gândirii critice, impunând 

elevului să fie capabil să analizeze corect datele. Rezolvând diverse exerciții 

matematice, elevii rezolvă probleme din viața reală legate de poluarea naturii, 

responsabilitatea umană pentru derularea corectă a activităților, protecția mediului 

înconjurător, sănătatea personală și valorile proprii.  Prin rezolvarea sarcinii, elevii 

vor reflecta asupra relevanței problemei, vor desprinde concluzii și vor argumenta 

de ce au ales o anumită cale pentru găsirea soluției. 

Integrarea Matematicii și a altor discipline STEAM: Științe (Biologie, Chimie, 

Fizică), Tehnologie, Inginerie 
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