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Rezumat. Jucăriile se potrivesc foarte bine modului constructivist de învăţare, promovând în 
activitatea didactică o curbă lină a învăţării. Învăţarea depinde de cunoştinţele precedente iar cei 
care învaţă îşi construiesc propria înţelegere, ideile fiind înţelese prin intermediul relaţiilor lor cu 
alte idei. Dar şcoala nu este singurul loc unde oamenii învaţă. Mulţi oameni de ştiinţă au 
descoperit ştiinţa în copilărie prin intermediul jucăriilor. Metoda învăţării cu ajutorul jucăriilor 
poate fi corelată foarte bine cu metoda proiectului. S-a observat ca jocul „cotidian” formează la 
copii idei preconcepute care intră în contradicţie cu concepţiile ştiinţifice. Mediile electronice 
virtuale interactive ajută elevii să-şi corecteze preconcepţiile neştiinţifice. Acestea sunt de obicei 
naive, dar extrem de persistente. Un mod de a corecta un model mental greşit constă în a-i permite 
elevului să exploreze modelul folosind o simulare şi a realiza un contrast cu rezultatele ştiinţifice şi 
cu realitatea. Aceste medii interactive pe calculator sunt de obicei mai bogate dacă au anumite 
caracteristici ale unui joc. Jocurile pe calculator oferă nişte obstacole ce trebuie trecute, presupun o 
îndemânare mentală şi oferă un feedback rapid. În lucrarea de faţă prezentăm o corelare între 
cercetarea-acţiune şi cercetarea narativă. 

Cuvinte cheie. mediile electronice virtuale interactive; cercetarea-acţiune; cercetarea narativă, 
experiment frontal, platformă educaţională. 

Abstract. Toys fit well in the constructivist model of learning, having a gentle curve of knowledge 
achievement. Learners build their own understanding. The ideas are understood through their 
relationships with other ideas. The learning depends on the previous knowledge. School is not the 
only place where people can learn. Many scientists have discovered science in childhood, through 
toys. Learning with toys can be well use with the project method. It was noted that the children 
‘daily’ game forms preconceived ideas which are in conflict with the scientific ones. These 
preconceived ideas are usually naive, but very persistent. The interactive virtual environment helps 
the students to correct their misconceptions. In order to correct his/her wrong mental model, the 
student explores a simulated model and achieves the contrast with the scientific results and with 
reality. These interactive virtual environments are better if they include certain computer game 
features. The computer games usually have quests that must be accomplished, difficulties that 
must be passed. Therefore the computer game requires mental skills and offers a quick feedback. 
The methodology of our didactic study supposes a correlation between narrative-research and 
action-research. 

Key-words. interactive virtual environment; action-research; narrative-research; frontally 
experiment; educational platform. 
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Problema studiată 
Ne-am propus să investigăm caracteristicile celor două modalităţi de învăţare a fizicii la nivel 
gimnazial şi să găsim o modalitate de împletire a lor pentru eficientizarea studiului în condiţii 
didactice. 

Ipotezele cercetării 
Demersul experimental îşi propune să studieze următorii factori: 

− nivelul de înţelegere al fenomenului fizic de către elevi prin utilizarea jucăriilor 
fizice/dispozitivelor artizanale sau a computerului; 

− motivaţia şi gradul de implicare al elevilor prin folosirea jucăriilor fizice/dispozitivelor artizanale 
sau a computerului în procesul de predare-învăţare; 

− prin îmbinarea eficientă a celor două mijloace didactice (a jucăriilor fizice/dispozitivelor didactice 
artizanale şi a computerului) nivelul de înţelegere al fenomenului de către elevi este mai ridicat. 

Obiectivele cercetării 
− determinarea nivelului de cunoştinţe anterioare al elevilor implicaţi în cercetare, la tema studiată; 

− înregistrarea şi compararea rezultatelor obţinute de clasele implicate în cercetare la testele date; 

− analiza comparativă a relaţiei dintre rezultatele şcolare şi cele două mijloace didactice folosite prin: 
interpretarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor elevilor la testele administrate, analizarea 
climatului educaţional, a climatului interpersonal, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea didactică, 
a factorilor care stimulează sau frânează învăţarea; 

− măsurarea gradului de implicare a elevilor şi a profesorului în derularea activităţii didactice. 

Studiul comparativ al celor două metode 
O comparaţie între învăţarea cu ajutorul jucăriilor fizice/dispozitivelor artizanale şi cea cu ajutorul 
computerului am realizat-o pentru secvenţa de învăţare `Aplicaţiile legii lui Arhimede` la clasa a VIII-
a, la Şcoala `Constantin Brâncoveanu`, Cluj-Napoca. Clasele alese au fost:  

Clasa a VIII-a A: cu efectivul de 27  de elevi, media generală a clasei în anul precedent 8,88, media 
clasei la disciplina fizică în anul precedent 7,59; clasă foarte bună, dar inertă, fără iniţiativă, muncesc 
foarte bine, dar fac doar ceea ce li se spune; nu mai au curiozitate, lucrează automat. 

Clasa a VIII-a B: cu efectivul de 20 de elevi, media generală a clasei în anul precedent 7,75, media 
clasei la disciplina fizică în anul precedent  6,10; clasă cu mulţi elevi problemă, gălăgioşi, 
dezinteresaţi, dar câţiva foarte curioşi, sunt dornici să afle mai multe, pun întrebări. 

Testul iniţial a fost administrat ambelor clase înainte de a preda lecţia `Legea lui Arhimede`. 

Obiectivele urmărite de testul iniţial: testarea cunoştinţelor elevilor legate de noţiunile de densitate, 
masă şi greutate. 

Tabel 1. Rezultatele obţinute la testul iniţial 

Clasa  Efectiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media 
VIII A 27 - - - 2 7 6 7 4 1 - 6,62 
VIII B 20, prezenţi 17 - - 2 3 7 1 2 1 1 - 6,11 

Descrierea rezultatelor: 
- majoritatea au încadrat bine corpurile care nu plutesc şi cele care plutesc (au fost câteva răspunsuri 
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greşite la lemn şi cauciuc); 

- toţi au răspuns că tona de polistiren nu se scufundă în ocean; 

- majoritatea au argumentat faptul că unele corpuri plutesc spunând că sunt mai uşoare, iar cele care 
nu plutesc sunt mai grele (3 elevi din clasa a VIII-a B şi 7 elevi din clasa a VIII-a A au răspuns 
corect vorbind de relaţia dintre densitatea substanţei din care este alcătuit corpul şi densitatea apei); 

- toţi au identificat corect materialul din care sunt făcute cuburile; 

- majoritatea au răspuns corect (4 elevi din clasa a VIII-a B şi 3 elevi din clasa a VIII-a A au spus că 
un kilogram de fier este mai greu decât un kilogram de polistiren); 

- doar 3 elevi din clasa a VIII-a B şi 8 elevi din clasa a VIII-a A au cunoscut formula şi au calculat 
corect densitatea. 

Rezultatele obţinute la testele iniţiale indică faptul că există doar o diferenţă de cunoştinţe între cele 
două clase şi nu o diferenţă de nivel de inteligenţă. 

După testul iniţial au fost predate la ambele clase lecţiile `Legea lui Arhimede` şi `Plutirea corpurilor`. 
S-a studiat la fiecare clasă (`bună` şi `slabă`) prin ambele metode fiecare temă de fizică. Am notat 
impresiile după fiecare gen de activitate, comportamentul elevilor la stimulul jucăriilor/dispozitivelor 
artizanale (mediu real de învăţare) şi computerului - de fapt soft-ului educaţional adaptat (mediu 
virtual). 

Descriem mai jos, sub formă tabelară derularea lecţiilor la cele două clase, pentru temele alese, prin 
metodele prezentate mai sus împreună cu constatările noastre. 

 MODALITĂŢI DE STUDIU 

Lecţia Stil clasic, ambele clase – calculator pt. informare, experiment pentru demonstrare 
Legea lui 

Arhimede 

(2 ore) 

Am început cu întrebarea: „Cunoaşte cineva legenda lui Arhimede şi coroana de aur?”. Câţiva auziseră despre Arhimede de 
la lecţiile de istorie, dar nu au fost în stare să dea detalii. Am găsit această poveste pe internet sub formă de benzi desenate. 
Am tradus-o şi am desenat fiecare imagine pe o coală A4. Copiii şi-au putut imagina mult mai bine cadrul istoric, 
personajele şi experimentul în sine. Elevilor le-a plăcut că povestea a fost prezentată umoristic. Apoi am formulat 
întrebarea-problemă, cea care i-a fost dată lui Arhimede de către regele Heron. Le-am spus sintetic procedeul folosit de 
Arhimede pentru soluţionarea problemei folosind povestea desenată. Explicaţia nu necesita cunoştinţe noi, ci doar 
conceptele de bază despre ce înseamnă masă, volum şi densitate. Copiii au înţeles cu uşurinţă. 
Pentru a introduce o noţiune nouă – forţa arhimedică – am efectuat un experiment frontal cu elevii. Acest experiment este 
foarte important deoarece este o punte de legătură între noţiunile deja cunoscute şi cele noi. Elevii trebuiau să măsoare cu 
ajutorul unui dinamometru greutatea unui corp de plastilină în aer şi în apă. Motivaţia pentru efectuarea acestui experiment 
se găsea în benzile animate. Acolo Arhimede cântărea cu o balanţă  o bucată de aur pur cu masa egală cu a coroanei în aer şi 
în apă şi constata că deşi în aer balanţa era echilibrată, acest lucru nu se mai întâmpla în apă. 
I-am întrebat pe elevi: De ce? 
Au explicat intuitiv prin faptul că apa „împinge” corpul în sus. Asta ştiau de la o lecţie precedentă despre presiunea 
hidrostatică. Apoi le-am spus că această „împingere” se datorează unei forţe care poartă numele celui care a descoperit-o, 
forţă arhimedică. Copiii aveau datele celor 2 măsurători, greutatea corpului de plastilină în aer G şi greutatea corpului de 
plastilină în apă Ga. Le-am cerut să deseneze forţele care se exercită asupra corpului de plastilină în aer şi apă, să scrie 
condiţiile de echilibru Ga = G - FA şi să calculeze forţa arhimedică. 
În manual există o deducere teoretică a formulei forţei arhimedice ca forţa datorată diferenţei de presiune hidrostatică. La 
nivel de gimnaziu această deducere este destul de dificilă. Pentru a o evita am făcut încă un experiment demonstrativ. 
Am chemat un alt elev care a măsurat cu ajutorul unui cilindru gradat volumul corpului de plastilină. Apoi am calculat 
greutatea volumului de apă dezlocuit şi am comparat-o cu valoarea obţinută pentru forţa arhimedică. Evident cele două 
valori nu erau identice datorită erorilor de măsurare, dar deşi diferenţa dintre cele două valori nu era mare (sub 4%), pentru 
elevi faptul că nu erau egale a fost un obstacol serios ca să accepte că forţa arhimedică este egală cu greutatea volumului de 
apă dezlocuit. O altă posibilitate de a ajunge la formularea legii lui Arhimede ar fi fost folosirea cilindrilor lui Arhimede. 
Din experienţa din anii precedenţi elevilor le este greu să urmărească firul logic şi să facă conexiunile. Astfel că am evitat 
acest experiment demonstrativ. 
În concluzie n-am reuşit să-i conving pe elevi de corectitudinea legii lui Arhimede şi pentru a aprofunda am mai făcut o oră 
în care am studiat tot experimental factorii de care depinde forţa arhimedică. 
A doua oră s-a desfăşurat sub forma unui experiment pe grupe, fiecare grupă având sarcini diferite de lucru. 
Am grupat elevii în 4 grupe de lucru, fiecare grupă a primit un anumit tip de fişă de activitate experimentală. Grupele au 
studiat dependenţa forţei arhimedice de masa corpului, de adâncimea la care este scufundat corpul, de volumul corpului şi 
de natura lichidului în care este cufundat corpul. 
Un avantaj al lucrului pe grupe a fost că la clasa mai slabă două fetiţe mai slabe au colaborat atât de bine încât au terminat 
experimentul primele şi au avut şi rezultate bune, cu erori de măsurare foarte mici. 
A contat şi numărul elevilor din grupă. Am avut şi o grupă cu 6 elevi care n-au colaborat prea bine. O proastă colaborare 
între elevii unei grupe s-a datorat diferenţelor foarte mari dintre membrii grupei, monopolizării de către elevii buni a 
întregului experiment; din acest motiv elevii mai slabi îndepărtaţi de la luarea deciziilor şi-au pierdut interesul Nu ştiu dacă
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din acest motiv unii elevi vărsau intenţionat apa pe caietul vecinului sau lăsau să cadă cât mai de sus plastilina în apă. 
La finalul activităţii experimentale grupele au ales un reprezentant care a prezentat constatările şi concluziile grupului. 

 

Lecţia Stil clasic, ambele clase – calculator pt. informare, experiment pentru demonstrare 
 Prezentările au fost făcute liber, fără ajutorul fişelor de activitate experimentală. Din modul de exprimare, fluenţa vorbirii şi 

corectitudinea termenilor folosiţi am văzut că au înţeles ceea ce au făcut. A trebuit foarte multă răbdare să nu intervin pentru 
corectarea limbajului în decursul prezentării. 

Plutirea 
corpurilor. 

Am luat toate corpurile care au fost date la testul iniţial (o bilă de fier, o minge de ping-pong, o bucată de plastilină, un 
paralelipiped de lemn, un pix, o bucată de polistiren, cauciuc) şi am verificat dacă plutesc, se scufundă sau rămână în 
echilibru în apă. 
Le-am citit apoi explicaţiile date de ei în testul iniţial: corpurile uşoare plutesc, iar cele grele se scufundă şi i-am întrebat 
dacă mai sunt de acord cu explicaţiile date. Le-am arătat apoi o bilă foarte mică de plastilină şi i-am întrebat dacă ei 
consideră că e un corp greu sau unul uşor. Evident că mi-au spus că este un corp uşor; apoi le-am arătat că se scufundă. 
Prin discuţii am făcut o legătură între densitatea substanţei corpului şi cea a apei. Apoi elevii au trebuit să completeze fişele 
de lucru, majoritatea reuşind fără mari probleme. Pentru a explica comportarea corpurilor introduse în apă elevii au avut la 
dispoziţie un pahar cu apă şi corpuri diferite. La terminare am discutat corectitudinea celor scrise de elevi şi i-am scos la 
tablă pe cei care au ridicat mâna ca să deseneze forţele care acţionează asupra corpurilor în cele 3 cazuri de plutire. 
Cunoscând condiţiile de plutire a corpurilor le-am dat la sfârşit un test de perspicacitate: să încerce să facă o bucată de 
plastilină să plutească pe apă. Primul elev a făcut-o plată fiind convins că va pluti, toţi au râs de el şi al doilea i-a sărit în 
ajutor modelând-o sub formă de bărcuţă, dar volumul de apă dezlocuit tot n-a fost suficient şi bărcuţa a luat apă. De-abia al 
treilea a reuşit să facă o bărcuţă plutitoare, nu un submarin cum se distrau ei. Asta m-a determinat să le dau temă de casă să 
modeleze din plastilină un submarin care să fie în echilibru în interiorul apei. 
Testul a fost dat pentru a putea introduce ora următoare diferitele aplicaţii ale legii lui Arhimede cum ar fi: plutirea navelor, 
aisbergurilor, submarinelor şi baloanelor. 

 Utilizarea Calculatorului, soft-ului educaţional (la clasa mai slabă) 
Aplicaţii ale 
legii lui 
Arhimede 

Elevii au urmărit un video-clip în care era arătat cum funcţionează un submarin de jucărie, fără a fi date detalii de 
construcţie. În final am creat un chestionar în cadrul căruia elevii trebuiau să explice funcţionarea submarinului de jucărie. 
Elevii aveau la dispoziţie trei corpuri din acelaşi material dar de mase diferite, pe care le puteau agăţa de un dinamometru şi 
introduce în apă. Se observa scăderea valorii indicate de dinamometru pe măsură ce corpul era introdus în apă. În paralel era 
trasat un grafic comparativ al forţei arhimedice în funcţie de volumul de apă dezlocuit de corp. Ca o observaţie la această 
secvenţă este că pe grafic nu era evidenţiat faptul că forţa arhimedică nu mai creşte din momentul în care tot corpul este 
introdus în apă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plutirea corpurilor – secvenţă expozitivă: 
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Elevii au citit condiţiile de plutire şi au putut urmări ce se întâmplă cu un corp lăsat liber în interiorul unui fluid în cele trei 
cazuri. 

 

Lecţia Utilizarea Calculatorului, soft-ului educaţional (la clasa mai slabă) 
Aplicaţii ale 
legii lui 
Arhimede 

Corpuri care plutesc la suprafaţă – icebergurile şi navele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii au putut citi şi vizualiza plutirea icebergurilor şi au putut modifica înălţimea unui obstacol cu care se ciocneşte o navă 
pentru a vedea ce se întâmplă cu punctele de aplicaţie ale forţelor care acţionează asupra acesteia atunci când nava se 
înclină. Am completat secvenţa din AEL cu una creată de elevii de la centrul de excelenţă în care se verifica importanţa 
încărcăturii navei. Elevii mei s-au distrat descărcând complet nava şi scufundând-o. 
 
Corpuri în echilibru în interiorul unui fluid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secvenţa este concepută sub forma unui joc în care elevii trebuiau să conducă un submarin în siguranţă în port, coborându-l 
sau ridicându-l pentru a-l feri de mine. Pentru a manevra submarinul elevii trebuiau să acţioneze un buton pentru a scoate 
sau a introduce apă în acesta. Această secvenţă le-a plăcut cel mai mult elevilor, care au început să se ia la întrecere care 
ajunge mai repede în port. Au fost câţiva care mi-au cerut să le copiez jocul pentru acasă. 
Am completat secvenţa din AEL cu două video-clipuri de pe site-ul NASA în care se explică funcţionarea unui submarin şi 
a unui balon. Elevii au tradus din engleză explicaţiile din video-clip. Ca un minus al programului am remarcat faptul că în 
cadrul platformei AEL nu se pot transmite video-clipuri decât în format .mov (de tip Quick Time Movie). Pentru ca elevii să 
poată viziona şi video-clipuri în alte formate a trebuit să ieşim din cadrul platformei AEL. În final elevii au putut urmări 
două video-clipuri în care se arăta două moduri de funcţionare a scufundătorului lui Descartes. 
În susţinerea lecţiei am întâmpinat câteva probleme: numărul insuficient de computere a creat disfuncţii în activitatea 
elevilor. 

Aplicaţii ale Construcţia unei jucării / unui dispozitiv artizanal (la clasa mai bună) 
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legii lui 
Arhimede 

Scufundătorului lui Descartes (Submarin de jucărie) 
Am împărţit fişele de lucru şi elevii au început construcţia. 
 
                                                                FIŞĂ DE LUCRU      Submarin de jucărie 
 
Materiale necesare: agrafe de birou, 1 pai, o sticlă transparentă de plastic de 2 litri cu capac, elastice subţiri de cauciuc. 
 
 
 
 
 
Ansamblare:  
Pas 1: îndoiţi paiul la jumătate şi legaţi capetele cu elasticul. 
 
 

 

Lecţia Construcţia unei jucării / unui dispozitiv artizanal (la clasa mai bună) 
Aplicaţii ale 
legii lui 
Arhimede 

Pas 2: adăugaţi o greutate la pai: legaţi  agrafele (cam 12) de elastic.  
 
 
 
Pas 3: adăugaţi apa în sticlă şi vedeţi dacă submarinul pluteşte. Dacă se răstoarnă mai adăugaţi clipsuri, dacă se scufundă 
mai scoateţi din clipsuri. Închideţi bine sticla cu capacul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 4: Apăsaţi sticla deasupra nivelului apei şi sub nivelul apei. 

---- --- --- --- 
Pentru a verifica dacă scufundătorul pluteşte sau nu trebuiau mereu adăugate sau luate agrafe şi scufundătorul introdus în 
sticlă, procedură prea complicată, aşa că le-am dat un pahar cu apă. 
În timp ce făceau scufundătorul, elevii mă întrebau: 

• „paiul trebuie să fie complet scufundat în apă sau doar parţial?”; 
• „câte agrafe sunt necesare pentru a realiza acest lucru?”; 
• „elasticul de care se prind agrafele trebuie să preseze paiul sau să permită intrarea apei în pai?”. 

Clasa e bună, dar copiii nu au iniţiativă şi nu-şi manifestă părerile. Din acest motiv e greu să obţii un feed-back. Am sperat 
ca prin construcţia acestui scufundător să-i scot din starea lor obişnuită, dar nu am reuşit în totalitate. Totuşi s-a văzut că le 
face plăcere acest tip de lecţie, faţă de modul clasic în care predau la tablă şi rezolvăm probleme. Din punctul meu de 
vedere, ca profesor, lecţia mi s-a părut mult mai puţin obositoare cu toată gălăgia care nu se putea evita: era o gălăgie 
„constructivă”. Pe de altă parte însă, elevilor li se pare mult mai complicat să explice intuitiv funcţionarea scufundătorului. 

Tabel 2. Rezultatele obţinute de către cele două clase după intervenţia separată 

Clasa  Efectiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media 
VIII A 27, prezenţi 26 - - - 2 2 5 7 7 2 1 7,50 
VIII B 20, prezenţi 15 - - - 2 3 3 4 3 - - 6,20 

În urma interviurilor cu elevii am ajuns la concluzia că ambele metode sunt agreate de elevi. Ambele 
clase au fost curioase să afle cum a fost lecţia la cealaltă clasă şi au dorit să încerce şi celălalt tip de 
organizare a lecţiei. Din acest motiv am ales îmbinarea celor două moduri de studiu, învăţarea cu 
ajutorul jucăriilor fizice/dispozitivelor artizanale şi a calculatorului electronic. 

Această îmbinare am realizat-o la clasa a VII-a, pentru secvenţa de învăţare `Centrul de greutate al 
corpurilor. Echilibrul corpurilor sub acţiunea greutăţii`. 

 MODALITĂŢI DE STUDIU 

Lecţia Îmbinarea celor două metode (clasa a VII-a) 
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Centrul de 

greutate al 

corpurilor. 

 

Echilibrul 

corpurilor 

sub acţiunea 

greutăţii 

Am propus următorul joc: elevii au primit figuri plane pe carton (un pătrat, o formă neregulată) şi le-am cerut să găsească 
un punct în care figura stă în echilibru pe vârful unui creion. 
Pentru pătrat au găsit rapid (folosind cunoştinţele de matematică), trasând diagonalele pătratului. 
Pentru forma neregulată au dat la întâmplare diferite puncte: au încercat prin analogie să ducă nişte diagonale sau intuitiv au 
deplasat centrul de greutate al dreptunghiului. 
Pornind de la acest joc am definit centrul de greutate pentru o figură oarecare. Această definiţie abstractă nu ne ajută însă cu 
nimic la determinarea poziţiei sale. 
Pentru a determina centrul de greutate la o figură oarecare am folosit video-clipul în care era definit centrul de greutate al 
unei rachete de tenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lecţia Îmbinarea celor două metode 
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şi era descris procedeul de aflare al poziţiei ca intersecţia a două fire cu plumb atârnate de rachetă:  
 
 
 
 
 
 
 
 
După ce elevii au vizionat video-clipul am desenat forţele care acţionează asupra rachetei suspendată de un fir şi am dat o 
explicaţie fizică procedeului vizionat discutând ce se întâmplă în cazul în care racheta este scoasă din poziţia de echilibru. 
După asta am revenit la determinarea centrului de greutate pentru figura neregulată. Au reuşit atârnând figura de o aţă. În 
final au verificat dacă au determinat corect centrul de greutate aşezând corpul pe vârful creionului. 
 
Constatări 
În continuare am introdus noţiunile de echilibru stabil, instabil şi indiferent folosind un tablou atârnat în clasă, un creion în 
echilibru instabil pe un deget şi un creion în echilibru pe catedră. Elevii au reuşit să definească tipurile de echilibru: stabil, 
instabil şi indiferent descriind comportarea centrului de greutate al corpurilor la deplasări mici de la poziţia de echilibru.  
La finalul lecţiei elevii au avut ca sarcină de lucru să răspundă la cât mai multe întrebări din manualul lui C. Clark. Am 
lăsat 5 minute pentru discutarea unora dintre ele, iar restul le-au primit temă pentru acasă. Mi s-a părut că au înţeles: chiar şi 
singurul elev rămas corigent semestrul trecut a reuşit să explice de ce o sticlă plină doar pe jumătate are o stabilitate mai 
mare decât una plină.  
Faptul că elevul corigent (nu numai la materia mea) a reuşit să facă o lucrare destul de bună (nota 6) mi-a demonstrat că 
lecţia a fost accesibilă tuturor în măsura în care elevii au fost atenţi. Deci lecţia se putea învăţa în clasă în măsura în care 
profesorul reuşeşte să mobilizeze atenţia tuturor elevilor.  
Din 17 elevi 8 au explicat corect de ce nu se răstoarnă turnul din Pisa deoarece verticala dusă din centrul de greutate cade pe 
suprafaţa de sprijin. Această explicaţie a fost dată la lecţie în cazul general cu desenul aferent.  Alţi trei elevi au înţeles, dar 
nu au reuşit să explice corect: au confundat corpul din capătul firului cu plumb cu centrul de greutate al turnului sau a 
confundat suprafaţa de sprijin cu „suprafaţa centrului de greutate”. 
12 elevi au explicat corect de ce avem stabilitate mai mare când suntem pe schiuri faţă de cazul în care nu avem schiuri 
deoarece schiurile sunt mai lungi şi suprafaţa de sprijin este mai mare; alţi cinci elevi au arătat alte motive pentru care avem 
stabilitate mai mare pe schiuri, fără a face însă o comparaţie: „avem genunchii îndoiţi”, „ne sprijinim în beţe”, „schiurile au 
centrul de greutate mai aproape de Pământ” – răspunsuri doar pe jumătate corecte, pentru că nu făceau comparaţia cerută;  
4 elevi au explicat (aproape) corect de ce un camion umplut cu plumb are stabilitatea mai mare decât unul umplut cu 
polistiren pt. că are centrul de greutate mai aproape de pământ. Alţi cinci au intuit doar că este mai stabil camionul umplut 
cu plumb deoarece „plumbul este mai greu”. Restul au spus că cele două camioane au aceeaşi stabilitate; 
Toţi elevii au intuit care este poziţia cea mai stabilă pentru pachetul de biscuiţi, însă doar nouă dintre ei au explicat parţial 
sau complet de ce, folosind corect noţiunile de centru de greutate sau bază de sprijin;  

Tabel 3. Rezultatele obţinute de către cele două clase după intervenţia combinată 

Clasa  Efectiv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media 
VIII A 27, prezenţi 26 - - 2 7 3 7 4 2 1 - 6,50 
VIII B 20, prezenţi 15 - 1 1 3 6 3 1 - - - 5,80 

Concluzii 
Rezultatele după intervenţia separată sunt mai slabe faţă de aşteptări, la ambele clase pentru că a fost 
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intercalată o pauză de 3 săptămâni între predarea primei părţi a capitolului şi această lecţie. 
Majoritatea n-au ştiut să răspundă la întrebările despre presiunea hidrostatică. Elevii erau obişnuiţi să 
înveţe mecanic fără să facă asociaţii, ceea ce denotă lipsa capacităţii de sinteză la elevi. 

Din comparaţia făcută între rezultatele obţinute de cele două clase la chestionar putem trage 
următoarele concluzii: 

- media pe clasă uşor mai mare a clasei a VIII-a A faţă de clasa a VIII-a B reflectă doar diferenţa 
dintre nivelele claselor şi nu depinde semnificativ de metoda folosită; 

- a existat totuşi un avantaj al clasei care a construit practic scufundătorul, pentru că elevii au putut 
verifica itemii corespunzători din test, aşa că nici un elev n-a greşit rezolvarea acestor itemi. 

Rezultatele obţinute după intervenţia combinată au fost mult mai bune, cunoştinţele obţinute fiind mai 
stabile în timp. După aplicarea unor teste de progres am observat aplicarea cunoştinţelor astfel 
obţinute şi în alte situaţii noi de învăţare. 

Am observat că se realizează o completare fericită în cadrul intervenţiei combinate: ceea ce nu se 
reuşea în mediul real era lămurit cu ajutorul activităţilor în mediul virtual al soft-ului didactic AEL. 
Elevii cu deprinderi dezvoltate în domeniul IT (clasa bună) şi-au dezvoltat competenţele cerute prin 
programa şcolară. Scopul principal al experimentului pentru acest gen de elevi a fost creşterea 
motivaţiei pentru învăţare a unor lucruri `simple`, `plictisitoare`. Elevi cu probleme mari la studiul 
Ştiinţelor naturii şi Matematicii (clasa slabă) au reuşit să depăşească o serie de obstacole de învăţare, 
ceea ce este o reuşită, nu s-a mai întâmplat până atunci. Motivaţia lor a fost crescută, benefică pentru 
mobilizare în rezolvarea unor sarcini `teoretice`. 
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