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Argument 
Atelierul de cercetare matematică este un atelier științific și tehnic la care poate participa orice elev de 

liceu din școală indiferent de nivelul cunoștințelor și al competențelor matematice pe care le deține 

(indiferent de clasă). Atelierul de cercetare matematică este o copie a activității de cercetare realizate de 

cercetători profesioniști.  

Atelierul de cercetare matematică reprezintă: 

 o modalitate de a acorda elevului sprijin individualizat în studiul matematicii; 

 o nouă abordare de învățare a matematicii; 

 un sprijin în orientarea profesională a elevilor prin contactul permanent cu cercetători de la 

Facultatea de Matematică și Informatică și prin descoperirea și înțelegerea profesiei de 

cercetător; 

 o modalitate de pregătire a elevilor pentru a deprinde tehnici de lucru specifice învățământului 

universitar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 1. Elevi în cadrul unui atelier de cercetare matematică 

Disciplina opțională Atelier de cercetare matematică/ Studiul matematicii prin cercetare își propune să 

valorifice inventivitatea și creativitatea elevilor de liceu, invitându-i să descopere matematica (și 

informatica) și să realizeze muncă de cercetare în acest domeniu. Pe parcursul unui an școlar, elevii, 

lucrând în grupuri mici, vor căuta soluții matematice și vor realiza modelări informatice la câte o 

problemă/ temă de cercetare lansată de cercetători în domeniul științelor exacte. Activitatea elevilor va 

fi facilitată de profesor. Întâlnirile lunare cu cercetătorul de la Facultatea de Matematică și Informatică, 

Universitatea Babeș-Bolyai vor fi ocazii de a discuta despre activitatea de cercetare a fiecărui elev și despre 

metodologia cercetării matematice/ științifice în general.  

Prin propunerea acestei discipline opționale, urmărim și dezvoltarea competențelor de comunicare orală 

și scrisă, relevante pentru ariile curriculare Matematică și Științe, Tehnologii. Elevii vor prezenta, oral, 

rezultatele cercetărilor în cadrul Forumului proiectelor de cercetare organizat la nivel de școală și la 

sesiuni/ conferințe/ congrese de comunicări științifice ale elevilor. Elevii vor redacta articole de cercetare 
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în care vor prezenta tema de cercetare, modul în care au abordat rezolvarea problemei și rezultatele la 

care au ajuns. Articolele de cercetare realizate de elevi vor fi publicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 2. Elevi prezentând rezultatele cercetării în cadrul Forumului proiectelor de cercetare 

Această disciplină opțională poate contribui, prin abordarea transdisciplinară, la dezvoltarea 

competențelor cheie formulate în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 

Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC), și 

anume: 

 competențe matematice și competențe în științe și tehnologii: studiind această disciplină, elevii 

își vor dezvolta competențe specifice matematicii: modelarea matematică, reprezentarea de 

entități matematice, utilizarea de mijloace auxiliare și instrumente etc. și vor experimenta o altă 

modalitate de învățare a matematicii și informaticii  

 competențe digitale: prezentarea  temei și rezultatelor cercetării va presupune folosirea 

aparaturii digitale; în plus, elevii se vor documenta, informa folosind (și) tehnologiile 

informaționale; 

 competența „a învăța să înveți”: elevii își vor organiza activitatea de cercetare în grup și individual; 

elevii vor conștientiza faptul că participă direct la propria formare prin organizarea cercetării, 

completarea jurnalului de cercetare, prezentarea rezultatelor cercetării, utilizarea instrumentelor 

de auto-evaluare. Toate deprinderile formate vor putea fi utilizate și în alte contexte (de ex.: în 

mediul universitar).  

Prin această disciplină opțională vom continua atelierele de cercetare matematică desfășurate în cadrul 

proiectului MatLan (proiect Erasmus+), ateliere care au avut un impact pozitiv asupra elevilor participanți 

la aceste ateliere (de ex.: creșterea motivației pentru învățarea matematicii, rezultate îmbunătățite în 

învățarea matematicii, continuarea studiilor la Facultatea de Matematică-Informatică, o adaptare mai 

rapidă la modul de lucru specific mediului universitar). 
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Competențe specifice 
Disciplina opțională Atelier de cercetare matematică contribuie la dezvoltarea de: 

 abilități de cunoaștere și abilități intelectuale 

 competențe de comunicare 

 competențe sociale/ de colaborare. 

Imaginea de mai jos reprezintă o schemă a competențelor ce se dezvoltă în cadrul atelierului de cercetare 

matematică – dacă elevul participă la acest atelier timp de 3 – 4 ani școlari.  

 

Figura 1. Diagrama competențelor formate/ dezvoltate în cadrul atelierului de cercetare matematică 

pentru elevi 

Competențele specifice pe care ne propunem să le formăm/ dezvoltăm prin acest opțional sunt: 

 rezolvarea de probleme științifice prin colaborare 

 utilizarea de mijloace auxiliare și instrumente (inclusiv IT) în demersul cercetării matematice 

 prezentarea orală a rezultatelor cercetării 

 redactarea de articole de cercetare matematică. 

Rezolvarea de probleme prin colaborare implică două sau mai multe persoane care lucrează pentru a găsi 

o soluție comună problemei. Toți participanții trebuie să contribuie cu resurse, aptitudini etc. astfel încât 

problema să poate fi rezolvată. Aceste două sau mai multe persoane vor avea un scop comun; resursele 

necesare pentru rezolvarea problemei depășesc capacitatea unei singure persoane. Dacă indivizii lucrează 

împreună, ar trebui să fie capabili să rezolve problema. Rezolvarea de probleme prin colaborare sau 
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munca alături de alte persoane pentru a rezolva o sarcină comună include contribuția și schimbul de idei, 

cunoștințe sau resurse pentru a atinge un obiectiv comun. 

Această competență reunește două abilități: rezolvarea de probleme - care poate fi inclusă în categoria 

abilităților cognitive și intelectuale, referitoare la modurile de gândire (Blinkley, et al., 2012); și 

colaborarea - care, în modelul nostru, este o categorie în sine, referitoare la metodele de lucru (Blinkley, 

et al., 2012). 

Utilizarea de mijloace auxiliare și instrumente (inclusiv IT) a fost definită de către Mogens Niss și Tomas 

Hojgaard (Niss, 2011) astfel:  

a. a avea cunoștință despre existența și proprietățile diverselor tipuri de instrumente/ mijloace 

auxiliare relevante utilizate în matematică și înțelegerea posibilităților și limitelor acestora în 

diverse contexte;  

b. a avea capacitatea de a utiliza în mod reflexiv astfel de instrumente/ mijloace auxiliare.  

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) consideră utilizarea instrumentelor o 

capacitate (OECD, 2013) și o definește după cum urmează: „această abilitate presupune cunoașterea și 

utilizarea diferitelor instrumente, care pot sprijini activitatea matematică și cunoașterea limitelor unor 

astfel de instrumente”. De fapt, definiția OECD este aproape similară cu definiția oferită de către Niss și 

Hojgaard; reflecția face diferența, după cum menționează autorii danezi. 

Notă: definim mijloacele auxiliare și instrumentele astfel: conform Dicționarului DEX (Dexonline, 2004-

2016), un instrument este o unealtă sau aparat adecvat executării unei anumite operații (de exemplu: cu 

un raportor putem măsura unghiuri) pe când, Conform Dicționarului Cambridge (Universitatea 

Cambridge, 2015),  un mijloc auxiliar este un lucru, un echipament care ajută să realizăm/ creăm ceva nou 

(de exemplu, cu Geogebra putem construi o configurație geometrică). 

Prezentarea orală a rezultatelor cercetării matematicii presupune prezentarea în fața unui număr mare 

de persoane, nu neapărat specialiști în matematică sau în tema prezentată, a rezultatelor, metodelor sau 

demersurilor de cercetare matematică. Elevul trebuie să își adapteze discursul sau prezentarea 

interlocutorilor pentru a-i face să sesizeze și să înțeleagă noțiunile matematice prezentate. În funcție de 

public și de natura comunicării, elevul poate să ia în considerare și utilizarea de mijloace auxiliare și/sau 

instrumente specifice (calculatoare, machete etc.). 

Redactarea de articole de cercetare presupune utilizarea limbajului natural, al celui științific/ matematic 

pentru exprimarea de idei, pentru a reprezenta și prelucra cunoștințele gestionate. (Vlada, 2009) În 

redactarea articolului de cercetare, elevii vor avea de respectat standarde și reguli impuse de tradiția 

comunității științifice.  

Produsele elevilor la sfârșitul anului școlar, articolele și posterele, sunt o modalitate de valorificare a 

rezultatelor și o bază de recunoaștere de către comunitatea  matematică. Munca depusă pentru 

elaborarea produselor contribuie la dezvoltarea competențelor matematice și de comunicare (scrisă). 

Redactarea articolului de cercetare presupune o sinteză a rezultatelor științifice obținute de toate grupele 

care au cercetat aceeași temă și necesită o bună comunicare între tineri. Articolul de cercetare trebuie să 

fie validat de către un comitet de redacție format  din profesori universitari înainte de a fi publicat pe site-

ul asociației MATh.en.JEANS. 
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Figura 2. Diagrama competențelor și sub-competențelor abilității de comunicare orală și scrisă 

Trebuie să avem în vedere că avem de-a face cu două tipuri de comunicări: 

 comunicare colectivă – atunci când un grup de elevi realizează împreună un produs prin care 

comunică vizual, sintetic tema și rezultatele cercetării (de exemplu: un poster) sau când mai 

multe grupe de elevi care au cercetat aceeași temă elaborează articolul de cercetare comun; 

 comunicare individuală – are loc atunci când un elev prezintă tema și rezultatele cercetării în 

cadrul unei conferințe, sesiuni de comunicări științifice sau în cadrul unei competiții etc. Deși 

prezentarea orală este realizată de întregul grup, există o anumită perioadă de timp în care 

elevul prezintă singur.  

Operaționalizarea competențelor definite mai sus se găsește în (Văcărețu & Proal, 2016). 
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Conținuturi asociate competențelor specifice 
 

Competențe specifice 
 

Conținuturi asociate 

Rezolvarea de probleme științifice în colaborare Cercetarea ca rezolvare a unei probleme 
Tehnici și strategii de cercetare matematică în 
echipă (etape, relații între membrii echipei, 
acțiuni de colaborare)  
Metodologia cercetării matematice/ științifice: 
formularea de ipoteze, proiectarea 
experimentelor/ modelului fizic sau informatic, 
derularea experimentelor, interpretarea 
rezultatelor, demonstrarea matematică a 
rezultatelor cercetării, formularea concluziilor   
Elaborarea și realizarea planului de cercetare 
Analiza retrospectivă 

Utilizarea de mijloace auxiliare și instrumente 
(inclusiv IT) în demersul cercetării matematice 

Geogebra 
Modelul fizic sau informatic al situației descrise în 
tema de cercetare 

Prezentarea orală a rezultatelor cercetării Caracteristici generale ale publicului/ audienței 
Modalități de realizare a prezentării orale a 
rezultatelor cercetării 
Posterul de prezentare a demersului și 
rezultatelor cercetării 

Redactarea de articole de cercetare Structura unui articol de cercetare matematică/ 
științifică 
Standarde și reguli de redactare a articolelor de 
cercetare matematică 

Tabelul 1. Competențe specifice și conținuturi asociate 

 

Valori și atitudini 
 cultivarea interesului pentru cercetarea matematică/ științifică; 

 asumarea unui set de valori personale (entuziasm, perseverență, integritate, încredere în sine, 

responsabilitate, introspecție) care să influențeze pozitiv atitudinea și comportamentul elevilor 

față de învățare/ muncă; 

 dezvoltarea gândirii critice, creative și inovative; 

 cultivarea curiozității – ca factor motivant pentru învățare; 

 cultivarea interesului pentru învățarea pe parcursul întregii vieți; 

 acceptarea diversității de opinie. 

 



8 
 

Sugestii metodologice (inclusiv modalități de evaluare) 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învățării.  

Aspecte organizatorice 

 Înainte de a demara acest curs opțional, profesorul ar trebui să identifice un cercetător 

(profesionist)/ cadru didactic universitar dornic să colaboreze cu profesorul și elevii pe durata 

anului școlar. 

 Pe parcursul anului școlar, elevii pot comunica cu cercetătorul în cadrul unor întâlniri față-în-față 

și/ sau în cadrul unor discuții online (de exemplu: prin Skype). 

 Dacă două școli din aceeași țară sau din țări diferite derulează ateliere de cercetare matematică, 

elevii din cele două școli pot lucra împreună, în cadrul unui proiect bilateral, pentru a realiza 

munca de cercetare. Într-o astfel de situație, elevii din cele două școli vor avea teme comune de 

cercetare, vor lucra împreună și, la finalul anului școlar, vor prezenta împreună rezultatele 

cercetării. Comunicarea dintre elevi se poate realiza prin întâlniri față-în-față, video-conferințe, e-

platforme de comunicare (de exemplu: platforma eTwinning) etc. În cazul în care cele două școli 

sunt din țări diferite, elevii își vor dezvolta și competența de comunicare într-o limbă străină.  

Temele de cercetare matematică vor fi propuse, în fiecare an, de un cercetător profesionist în colaborare 

cu profesorul de matematică sau pot fi alese, de profesor, din colecția de teme existentă la adresa 

http://www.mathenjeans.fr/sujets . Prezentăm, mai jos, câteva exemple de astfel de teme: 

 

Roata bicicletei: Să ne imaginăm un drum în zig-zag, asemenea 

dinților unui fierăstrău. Ce formă trebuie să aibă roțile bicicletei 

astfel încât ciclistul să nu sesizeze această problemă? 

 

 

 

Mancala: Înțelegeți modul în care se poate formaliza desfășurarea jocului 

Mancala cu scopul de a-l programa și găsiți modul în care se pot defini 

strategiile pentru a implementa comportamentul unui jucător. 

 

În anexa 2 am inclus mai multe exemple de teme de cercetare. 

Activitățile de predare-învățare-evaluare se vor desfășura săptămânal, câte o oră. Abordarea acestora 

este de tip învățare prin investigație (IBL – Inquiry Based Learning) utilizată în context colaborativ și 

interactiv. Rolul central în procesul de predare-învățare îl au elevii – care lucrează independent pentru 

rezolvarea problemei de cercetare.  

Grupuri mici, de 2-3 elevi, vor alege una dintre problemele propuse și vor realiza munca de cercetare 

pentru a rezolva problema. Recomandăm ca fiecare grup de elevi să abordeze o singură temă de cercetare 

pe parcursul anului școlar; în condițiile în care grupul de elevi rezolvă problema într-un interval mai scurt 
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de timp, recomandăm ca profesorul să încurajeze elevii în a găsi alte modalități de rezolvare/ de a cerceta 

și alte probleme care se pot obține prin modificarea parțială a problemei. 

Elevii își vor organiza munca, vor identifica resursele (strategiile, cunoștințele, experiențele, 

echipamentele, softurile, materialele) și vor hotărî modul în care acestea vor fi utilizate pentru stabilirea 

și menținerea unei înțelegeri comune a sarcinii și a soluțiilor sale. 

Prezentăm mai jos etapele pe care fiecare grup de elevi le va parcurge în rezolvarea problemei: 

Înțelegerea problemei  Fiecare elev analizează spațiul problemei 1 și identifică 
elementele și aspectele acesteia. 

 În cadrul grupului, elevii colectează și fac schimb de informații 
privind elementele problemei și felul în care acestea sunt legate 
între ele. În această etapă, elevii definesc împreună spațiul 
problemei. 

Elaborarea unui plan  Elevii discută în cadrul grupului și caută modele și legături între 
elementele problemei, analizează cazurile particulare, 
organizează și clasifică informațiile/datele atât în cadrul, cât și 
între zonele particulare de expertiză; elevii reformulează 
problema într-un limbaj familiar/matematic și stabilesc strategia 
de rezolvare a problemei. 

Realizarea planului  În cadrul grupului, prin discuții și colaborare, elevii stabilesc 
procedurile și strategiile de rezolvare a problemei. Aceștia 
formulează reguli sau contingențe asociate cu acțiuni și 
observații („dacă ..., atunci”). Aceste reguli sau contingențe duc 
la generalizări.  

Analiza retrospectivă   Elevii testează ipoteze prin generalizare, procesul de verificare și 
soluții. 

Tabelul 2. Abordarea rezolvării de probleme prin colaborare în cadrul atelierului de cercetare 

Fazele majore ale procesului de rezolvare de probleme identificate de Polya (1973) sunt potrivite pentru 

abordarea noastră: înțelegerea problemei, elaborarea unui plan, realizarea planului, analiza retrospectivă 

(examinarea soluției obținute și verificarea rezultatelor) – a se consulta tabelul 2. În acest proces sunt 

implicate atât raționamentul inductiv, cât și cel deductiv, deoarece sarcinile de cercetare stimulează elevii 

să caute informații, să identifice modele sau să analizeze situații particulare (ca parte a procesului 

inductiv), iar apoi să identifice reguli și să testeze ipoteze (ca parte a procesului deductiv). 

În munca de cercetare, colaborarea este esențială - de exemplu, în experiența noastră, am constatat că 

atunci când se confruntă pentru prima dată cu tema de cercetare, elevii nu știu de unde să înceapă. După 

ce discută cu colegii lor, încep să aibă idei despre cum să abordeze cercetarea. În acest fel, îi aducem pe 

elevii în zona de dezvoltare proximală. Zona de dezvoltare proximală este distanța dintre nivelul de 

dezvoltare actual și nivelul de dezvoltare potențial, atunci când elevul colaborează cu un alt coleg sau cu 

un profesor (Vygotsky, 1978) - figura 3. Elevii care participă la atelierul de cercetare matematică au diferite 

                                                           
1 Spațiul problemei este modul în care un individ sau un grup de indivizi înțelege trecerea de la stadiile incipiente 
ale problemei la găsirea unei soluții.  
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competențe și cunoștințe, oricare dintre ei putând fi mediator al învățării în diferite momente ale muncii 

lor. 

Ce poate face elevul 
Ce nu poate face elevul  singur, 
dar poate face în colaborare cu 

un coleg 
Ce nu poate face elevul 

Figura 3. Diagrama zonei de dezvoltare proximală (ZDP) 

În procesul de cercetare elevii vor utiliza diferite mijloace auxiliare/ instrumente (de ex.: piese de lego, 

calculatoare, programe matematice – Geogebra, Mathematica, Python, hârtie milimetrică, instrumente 

geometrice etc.) pentru observarea/ recunoașterea structurilor matematice, prezentarea relațiilor 

matematice,  implementarea proceselor și procedurilor pentru stabilirea soluțiilor matematice,  stabilirea 

plauzibilității unei soluții matematice și a oricăror limite și constrângeri ale acelei soluții, având în vedere 

contextul problemei, reprezentarea de concepte matematice / vizualizare. 

După finalizarea cercetării, elevii vor prezenta procesul și rezultatele cercetării în cadrul Forumului 

proiectelor de cercetare organizat la nivel de școală și la sesiuni/ conferințe/ congrese de comunicări 

științifice ale elevilor. În proiectarea și susținerea prezentării, elevii vor ține cont de caracteristicile 

audienței (elevi de gimnaziu/ de liceu, profesori de matematică, cercetători profesioniști, părinți, profesori 

de alte discipline decât matematica) și de natura comunicării (prezentare interactivă, discurs în plen). 

Pentru realizarea unor astfel de prezentări, elevii vor reflecta asupra și vor alege cele mai relevante 

aspecte pe care doresc să le prezinte și vor elabora atent diferite strategii de prezentare orală pentru a a-

și adapta cu ușurință prezentarea orală funcție de auditoriu. 

Redactarea articolului de cercetare conform standardelor și regulilor de redactare a articolelor de 

cercetare matematică reprezintă ultima etapă a atelierului de cercetare. Elevii care au cercetat aceeași 

temă vor elabora împreună un singur articol de cercetare, în care vor îngloba demersul și rezultatele 

fiecare grupe. 

Rolul profesorului 

 În cadrul acestui opțional, profesorul are rol de facilitator. Profesorul va crea un mediu care să fie potrivit 

desfășurării activității de cercetare a elevilor și care să încurajeze discuțiile fără a răspunde la întrebările 

elevilor. Profesorul va încuraja elevii să își comunice ideile, să reformuleze afirmațiile sau întrebările 

adresate de colegii din grup, să asculte activ și să permită colegilor din grup să vorbească. Profesorul va 

sprijini elevii să formuleze întrebări, să găsească cele mai potrivite modele pentru reprezentarea temei de 

cercetare, să identifice modalități eficiente de comunicare a rezultatelor cercetării. În consecință, 

profesorul va încuraja elevii să discute, va solicita elevilor să realizeze demonstrații riguroase, (ocazional) 

va sugera mijloace auxiliare și/ sau instrumente pe care elevii le-ar putea utiliza (dacă elevii solicită acest 

lucru), va oferi sfaturi referitor la aspecte de organizare a activității de cercetare și la planificarea și 

realizarea prezentării rezultatelor cercetării, va oferi feedback asupra progresului realizat de elevi în 

activitatea de cercetare.  

Rolul cercetătorului  

Cercetătorul (profesionist) va participa, lunar, la una din activități. Cercetătorul va prezenta elevilor modul 

în care își desfășoară propria activitate de cercetare, va încuraja elevii să formuleze întrebări, va oferi 
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feedback referitor la progresul realizat în activitatea de cercetare și va valida rezultatele cercetărilor 

precum și articolele de cercetare. 

De reținut! 

Pe website-ul proiectului MatLan sunt disponibile câteva înregistrări video care arată modul în care se 

desfășoară diferitele activități din cadrul atelierului de cercetare matematică: 

 activitățile de cercetare săptămânale; 

 comunicarea și colaborarea cu elevii dintr-o altă școală în cadrul unui proiect bilateral; 

 activități experimentale (de cercetare); 

 valorizarea rezultatelor cercetării matematice; 

 forumul proiectelor de cercetare matematică. 

Evaluarea se va realiza prin metode complementare (observarea, analiza informațiilor și reflecțiilor din 

jurnalele de cercetare ale elevilor, autoevaluarea, analiza articolelor/prezentărilor orale a elevilor, inter-

evaluarea) și va viza evaluarea reacțiilor, a învățării și a comportamentului elevilor. În anexă sunt precizate 

detalii referitoare la evaluare. În ghidul pentru profesori (Văcărețu & Proal, 2016) sunt incluse și  

instrumentele de evaluare elaborate și testate în cadrul unor ateliere de cercetare matematică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matlanproject.weebly.com/intelectual-outputs-and-multiplier-events.html
https://www.youtube.com/watch?v=LcilVF92d7M
https://www.youtube.com/watch?v=qldYc8qlV8c
https://www.youtube.com/watch?v=GNO0e4OR8lk
https://www.youtube.com/watch?v=fhIf-S83oxU
https://www.youtube.com/watch?v=NG4sxoJt9lM
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Anexa 1 

Metode și instrumente de evaluare a competențelor de rezolvare de probleme prin colaborare 

(RPC) 
 

Pentru evaluarea competențelor de rezolvare de probleme prin colaborare dezvoltate în cadrul 

atelierului de cercetare, sugerăm următoarele metode și instrumente: 

Metode Instrumente 
Observarea, analiza informațiilor și reflecțiilor 
din jurnalele elevilor (de 2 ori în timpul unui an 
școlar) 

Fișă de observare RPC 

Autoevaluarea (de 2 ori în timpul unui an școlar) 
 

Fișa de autoevaluare RPC 

Tabelul 3. Metode și instrumente de evaluare a modului în care elevii rezolvă probleme prin colaborare 

Jurnalele elevilor sunt utile doar pentru identificarea aspectelor menționate în fișa de observare pe care 

profesorul nu le-a observat sau nu le-a putut observa în timpul lecțiilor sau pentru a verifica acuratețea 

observărilor. Dacă nu există concordanță între observările profesorului și jurnalul elevilor, profesorul ar 

putea decide să acorde o mai mare atenție discordanțelor.  

În jurnal, elevii vor nota ceea ce au de făcut pentru a găsi soluții la subiectele de cercetare în cadrul lecțiilor 

și acasă, sarcinile pentru lecțiile următoare și propriile reflecții cu privire la ceea ce au învățat despre ei 

înșiși și despre colegii lor sau cunoștințele dobândite lucrând la tema de cercetare. Jurnalul elevului este 

un instrument important pentru evaluarea unor competențe suplimentare dezvoltate în timpul atelierului 

de cercetare. 

Fișa de observare RPC și fișa de autoevaluare RPC pot fi elaborate folosind Progresia dezvoltării 

competenței RPC (a se vedea tabelul 4). 

Fișa de autoevaluare a elevilor trebuie discutată cu elevii implicați în atelierul de cercetare la începutul 

anului școlar. Aceștia trebuie să înțeleagă afirmațiile - motiv pentru care prezentarea acțiunii și a 

comportamentului sau furnizarea de exemple sunt absolut necesare. 

Se recomandă o analiză a diferențelor semnificative între rezultatele observărilor profesorului și 

autoevaluarea elevilor.  

Comparația între evaluările de la începutul lunii decembrie și cele de la sfârșitul lunii mai va evidenția 

dezvoltarea competențelor RPC ale fiecărui elev în cadrul opționalului. 

Notă: rezultatele evaluării competenței RPC vor fi folosite numai pentru verificarea dezvoltării 

competențelor RPC ale elevilor și pentru identificarea zonei lor de dezvoltare proximală. 

Cel mai înalt nivel de progres, unde sunt observate toate activitățile și comportamentele menționate (sau 

majoritatea lor), va fi considerat nivelul de competență al elevului în rezolvarea de probleme prin 

colaborare, iar nivelul de progres unde sunt observate aproximativ jumătate din activitățile sau 

comportamentele menționate este zona de dezvoltare proximală a elevului. 
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Nivel Descrierea nivelului 

6 Elevul colaborează în procesul de rezolvare de probleme și își asumă responsabilitatea de grup pentru 

succesul sarcinilor de cercetare.  

Elevul lucrează la problemă eficient și sistematic, folosind numai resurse relevante. Acesta stabilește 

strategia de cercetare în baza unei înțelegeri generalizate a cauzei și a efectului și reorganizează 

înțelegerea problemei. 

Elevul lansează discuții, asimilează contribuțiile și feedback-ul colegilor și rezolvă conflictele. 

5 Elevul identifică sub-sarcinile necesare; analizează mai mult de patru cazuri particulare folosind TIC (de 

exemplu, Geogebra) și/sau manipulativele. 

Acțiunile elevului sunt planificate și îndreptate către un scop, identificând cauza și efectul și stabilindu-și 

obiectivele în funcție de cunoașterea prealabilă. Elevul reorganizează înțelegerea problemei. 

Elevul promovează interacțiunea și răspunde la contribuția colegilor, dar nu poate rezolva diferențele.  

4 Elevul împarte sarcina de cercetare în sub-sarcini, perseverează în a duce la îndeplinire cu succes sub-

sarcini și sarcini simple și analizează patru cazuri particulare.   

Elevul identifică legăturile și/sau modelele în abordarea sarcinii de cercetare; identifică succesiunea 

cauză - efect și modifică ipoteze. 

Elevul este conștient de abilitățile sale și ale colegilor. Aceștia ajung la o înțelegere comună, încep să 

stabilească strategii pentru găsirea de soluții și clarifică obiectivele împreună. 

3 Elevul demonstrează efortul depus în găsirea unei soluții la sarcina de cercetare folosind propriile 

cuvinte pentru a preciza tema de cercetare și analizând trei cazuri particulare. 

Elevul începe să împărtășească resurse și informații cu colegii - resursele și informațiile comune sunt 

uneori irelevante. Uneori elevul solicită sprijin din partea profesorului. 

Elevul își raportează activitatea (colegilor din grup). 

2 Elevul încearcă să înțeleagă mai bine problema printr-o analiză limitată; analizează două cazuri 

particulare. 

Elevul stabilește un obiectiv general și începe testarea ipotezelor. 

Interacțiunea cu colegii este limitată la informații scurte cu privire la aspectele semnificative ale 

cercetării. 

1 Elevul analizează spațiul problemei independent, fără a colabora. 

Abordarea sa este nesistematică și se concentrează pe informații izolate; analizează un caz particular. 

Elevul nu se remarcă prin participare, interacțiunea cu colegii este limitată la intervenții scurte, fără a 

oferi informații sau resurse. 

Tabelul 4. Progresia dezvoltării competenței RPC în contextul atelierului de cercetare matematică 
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Metode și instrumente pentru evaluarea competenței elevilor de utilizare a mijloacelor  auxiliare 

și a instrumentelor (UMAI) 
Pentru evaluarea competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, dezvoltată în cadrul 

opționalului, sugerăm următoarele metode și instrumente:  

Metode Instrumente  

Observare (de două ori într-un an școlar) 
 
Analiza informațiilor și reflecțiilor din jurnalul 
elevului (de două ori într-un an școlar)  
 
Analiza articolelor/prezentării orale a elevilor (o 
singură dată într-un an școlar)  
 
Analiza fișei de raportare a elevului (UMAI) (de 
fiecare dată când un elev utilizează un 
instrument/mijloc auxiliar)  

Fișă de observare UMAI 

Tabelul 5. Metode și instrumente pentru evaluarea competenței elevilor de utilizare a mijloacelor auxiliare 

și a instrumentelor  

Jurnalele și articolele/prezentările orale ale elevilor și fișele de raportare ale acestora (UMAI) sunt utile 

numai pentru identificarea aspectelor menționate în fișa de observare, pe care profesorul nu le-a observat 

/ nu a putut să le observe în timpul lecțiilor sau pentru verificarea acurateței acțiunilor și 

comportamentului observate. În cazul în care nu există nicio concordanță între ceea ce a observat 

profesorul și jurnalul/articolul/prezentarea orală/fișa de raportare a elevului, profesorul poate decide să 

analizeze mai îndeaproape chestiunile discordante și să aibă o scurtă întrevedere cu elevul.  

Fișa de observare UMAI poate fi elaborate folosind Progresia dezvoltării competenței (a se vedea tabelul 

6). 

Fișa de observare UMAI și fișa de raportare a elevului trebuie discutate cu elevii la începutul anului școlar. 

Aceștia trebuie să înțeleagă ce așteptăm de la ei, motiv pentru care sunt absolut necesare prezentarea 

acțiunii și a comportamentului și furnizarea de exemple.  

Comparația între evaluările de la începutul lunii ianuarie și cele de la sfârșitul lunii mai va oferi informații 

cu privire la dezvoltarea competenței fiecărui elev de a utiliza mijloace auxiliare și instrumente  în cadrul 

atelierului de cercetare.  

În cazul în care elevul participă la atelierul de cercetare timp de doi ani (sau mai mulți) consecutivi, este 

necesară compararea rezultatelor acestei evaluări pe parcursul unei perioade de doi (sau mai mulți) ani. 

Presupunem că atât timp cât elevul desfășoară activitatea de cercetare matematică, pot exista doar 

stagnări sau creșteri ale nivelului competenței.  

Notă: rezultatele evaluării competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor vor fi folosite 

numai pentru monitorizarea dezvoltării competenței elevilor în utilizarea mijloacelor auxiliare şi a 

instrumentelor și pentru identificarea zonei de dezvoltare proximală a acestora. Cel mai ridicat nivel de 

progresie, unde toate activitățile sau comportamentele sunt observate, va fi considerat nivelul de 

competență a elevului în utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, în timp ce nivelul de progresie 
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unde sunt observate aproximativ jumătate dintre activități și comportamente reprezintă zona de 

dezvoltare proximală a elevului.  

Nivel  Descriere nivel  

6 Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare 
sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor 
matematice. Construiește noi instrumente/ mijloace auxiliare necesare pentru înțelegerea și rezolvarea 
temei de cercetare. Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor 
auxiliare. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, 
după ce a înțeles și evaluat meritele și limitele acestora.  
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.  
Reflectează asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare și explică  de ce nu a utilizat acele mijloace 
auxiliare și instrumente. 

5 Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente complexe (cu multiple funcționalități) familiare 
sau nefamiliare, care pot ajuta la implementarea proceselor și procedurilor pentru găsirea soluțiilor 
matematice. Inițiază crearea unui nou instrument sau mijloc auxiliar necesar pentru înțelegerea și rezolvarea 
temei de cercetare (de ex.: aplicație informatică).  
Interpretează constatările rezultate din utilizarea instrumentelor și a mijloacelor auxiliare. 
Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare, după ce a 
înțeles și evaluat meritele și limitele fiecărui instrument/ mijloc auxiliar. 
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență. 
Reflectează (în scris/ oral) asupra posibilității utilizării altor mijloace auxiliare/ instrumente. 

4 Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare/ instrumente familiare sau nefamiliare pentru implementarea 
proceselor și procedurilor în vederea stabilirii soluțiilor matematice. Acesta învață cum să utilizeze 
instrumentele/ mijloacele auxiliare nefamiliare. Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o 
succesiune de procese sau conexiunea între diferite informații. Descrie posibilitățile și limitele 
instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.  
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor și comunică ce a învățat din această experiență.  

3 Elevul identifică și utilizează mijloace auxiliare și instrumente familiare; mijloacele auxiliare și instrumentele 
utilizate pot ajuta la implementarea de procese și proceduri în vederea găsirii soluțiilor matematice. 
Utilizează instrumente/ mijloace auxiliare care implică o succesiune de procese sau conexiunea între diferite 
informații. Descrie posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate, prin exemplificare.  
Evaluează utilizarea mijloacelor auxiliare și a instrumentelor, fără a comunica ce a învățat din această 
experiență. 

2 Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare pe care le-a utilizat deja în timpul orelor de 
matematică. Elevul utilizează instrumente / mijloace auxiliare pentru a formula în limbaj matematic textul 
temei de cercetare. Descrie, în termeni generali, posibilitățile și limitele instrumentelor și a mijloacelor 
auxiliare utilizate.  
Analizează utilizarea mijloacelor auxiliare/ instrumentelor (ce mijloace auxiliare și instrumente a utilizat, de 
ce a utilizat aceste mijloace auxiliare și instrumente).  

1 Elevul identifică și utilizează instrumente/ mijloace auxiliare familiare (ex. instrumente de măsurare, obiecte 
care sunt menționate în textul temei de cercetare). Elevul se folosește de instrumente / mijloace auxiliare 
pentru a recunoaște structurile matematice în textul temei de cercetare. Acesta descrie, în termeni generali, 
posibilitățile și limitele instrumentelor și mijloacelor auxiliare utilizate.  
Denumește instrumentele utilizate și formulează un motiv pentru utilizarea instrumentelor identificate.  

Tabelul 6. Progresia dezvoltării competenței de utilizare a mijloacelor auxiliare și a instrumentelor în 

contextul atelierului de cercetare matematică  
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Metode și instrumente de evaluare a abilităților de comunicare scrisă și orală a rezultatelor 

cercetării 
 

Evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării poate fi realizată doar dacă și 

doar atunci când are loc comunicarea rezultatelor cercetării. Este posibil ca unii elevi să nu participe la 

congrese/ sesiuni de comunicări ale elevilor și atunci nu avem cum să evaluăm abilitățile de comunicare 

științifică orală ale elevului respectiv. Considerăm că participarea elevilor la forumul proiectelor organizat 

anual în școală, scrierea articolului de cercetare și realizarea unui poster de prezentare a rezultatelor 

cercetării trebuie să fie activități incluse în atelierul de cercetare matematică. De aceea, ar trebui să fie 

posibil de realizat evaluarea abilităților de comunicare orală interactivă, de comunicare sintetică vizuală 

și de comunicare științifică scrisă la toți elevii care participă la atelierul de cercetare matematică. 

Pentru că scrierea articolului de cercetare și realizarea unui poster de prezentare a rezultatelor cercetării 

se întâmplă o singură dată în anul școlar, nu se poate identifica progresul elevilor în dezvoltarea abilităților 

de comunicare scrisă a rezultatelor cercetării dacă elevii participă la atelierul de cercetare doar pe durata 

unui an școlar. Situația este similară și pentru abilitățile de comunicare orală, dacă elevii participă pe 

durata anului școlar doar la un eveniment de prezentare orală. 

Evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală a rezultatelor cercetării nu poate face abstracție de 

evaluarea produsului comunicării. În cele ce urmează, vom denumi prin produs fie o prezentare orală 

interactivă, fie o expunere științifică, fie un articol de cercetare, fie un poster de prezentare a rezultatelor 

cercetării. 

Pentru evaluarea abilităților de comunicare scrisă și orală (a rezultatelor cercetării) dezvoltate în cadrul 

atelierelor de cercetare matematică, sugerăm următoarele metode și instrumente: 

Metode Instrumente 

Observarea, analiza produselor  (de câte ori 
elevul / grupul de elevi realizează un produs care 
comunică rezultatele cercetării)  și a jurnalului de 
cercetare 

Fișa de observare (câte o fișă pentru fiecare sub-
competență) 

Auto-evaluarea (e câte ori elevul / grupul de elevi 
realizează un produs care comunică rezultatele 
cercetării)  

Fișa de auto-evaluare (câte o fișă pentru fiecare 
sub-competență) 

Interevaluarea (de câte ori elevul / grupul de 
elevi realizează un produs de comunicare orală a 
rezultatelor cercetării) 

Fișa de observare (câte o fișă pentru fiecare sub-
competență) 

Evaluare externă  (de câte ori elevul / grupul de 
elevi realizează un produs de comunicare orală a 
rezultatelor cercetării) 

Chestionar de evaluare (câte un chestionar 
pentru fiecare sub-competență de comunicare 
orală) 

Tabelul 7. Metode și instrumente de evaluare a abilităților de comunicare a rezultatelor cercetării 

Sub-competențele abilităților de comunicare scrisă și orală sunt foarte diferite una de alta – și în mod 

evident sunt dependente de tipul de comunicare (scrisă sau orală) și de activitatea în contextul căreia 

pot fi observate (prezentare la stand/ prezentare în cadrul unor evenimente științifice/ elaborarea unui 

articol de cercetare științifică etc.). Este foarte posibil ca elevii să nu aibă ocazia să își formeze/ dezvolte 
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toate aceste sub-competențe – de exemplu, dacă elevul nu participă, pe durata anului școlar, la nici un 

eveniment științific la care să prezinte tema și rezultatele cercetării el nu va avea ocazia să își dezvolte 

abilitatea de comunicare științifică orală. Datorită acestor motive, preferăm să furnizăm câte o progresie 

a dezvoltării pentru fiecare sub-competență în parte. 

Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare orală interactivă 

Comunicare orală interactivă (forum/ festival științe) 
Nivel Descrierea nivelului 

6 După ce a sesizat sau a aflat ce anume îi interesează pe vizitatori, elevul le captează și menține 
atenția printr-o prezentare a celor mai relevante și captivante părți ale cercetării, într-un limbaj 
perfect adaptat auditoriului, utilizând cele mai potrivite materiale, implicând vizitatorii într-un 
dialog fluent.  

De exemplu: implicând elevi de gimnaziu în analiza unor cazuri particulare simple, trecând peste 
demonstrația matematică atunci când publicul este format din persoane mai puțin familiarizate cu 
matematica, atrăgând atenția asupra întrebărilor adresate de vizitatori care sunt similare cu 
propriile întrebări legate de cercetare.     

5 

Elevul sesizează ce îi interesează pe vizitatori și le captează atenția prezentând câteva aspecte ale 
cercetării matematice, într-un limbaj adaptat, utilizând materiale adecvate pe care vizitatorii le 
folosesc la sugestia elevului. Elevul adresează întrebări vizitatorilor și răspunde la întrebările 
acestora. 

4 

Elevul prezintă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta anumite 
aspecte specifice legate de cercetare, invitând vizitatorii să utilizeze câteva din materialele 
pregătite și adresând întrebări simple de tipul: Înțelegeți tema de cercetare? Care sunt ideile Dvs. 
despre ….? Care ar fi răspunsul Dvs. la întrebarea …? 

3 

Elevul oferă diferite exemple sau utilizează diverse suporturi pentru a prezenta câteva aspecte 
specifice legate de cercetare, implicând într-o mică măsură vizitatorii (nivelul de implicare a 
publicului este limitat). Elevul utilizează materiale pregătite înainte de forum. 

De ex.: elevul prezintă exemple, oferă o schema, joacă un joc cu unii vizitatori, modelează/ 
simulează pentru a facilita înțelegerea temei.  

2 

Elevul utilizează câteva materiale (de ex.: hârtie, computer) pentru a ilustra câteva elemente din 
prezentare, fără a acorda atenție potențialului interes al vizitatorilor.  

De exemplu, elevul desenează o schema pe o foaie, utilizează computerul pentru a prezenta 
anumite configurații/ date colectate/ etc., folosește un joc. 

1 
Ignorând potențialul interes al vizitatorilor, elevul prezintă tema de cercetare fără a adapta 
prezentarea și eventual oferă vizitatorilor o foaie ce conține prezentarea generală a rezultatelor, 
nereușind să îi implice activ. 

Tabelul 8. Niveluri de performanță pentru sub-competența:  comunicare orală interactivă 

 

 

 

 

 

 

Imaginile 3 și 4.  Prezentări interactive la Festivalul științei din Cluj-Napoca (2016) 
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Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare științifică orală 

Comunicare științifică orală (la conferințe/ congrese/ sesiuni de comunicări științifice) 
Nivel Descrierea nivelului 

6 

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual 
(de ex.: PPT) realizat corect, clar și foarte bine structurat. Elevul oferă răspunsuri clare și 
relevante la toate întrebările adresate de public. 

5 Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual 
(de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la întrebările publicului și 
răspunsurile sale sunt, în majoritatea cazurilor, clare. 

4 

Elevul realizează o prezentare orală a muncii sale de cercetare utilizând un suport vizual 
(de ex.: PPT) realizat corect și bine structurat. Elevul răspunde la unele întrebări ale 
publicului dar răspunsurile sale sunt mai degrabă neclare. 

3 

Elevul își prezintă oral munca de cercetare, utilizând suport vizual (de ex.: PPT). Cu toate 
acestea, suportul vizual are prea mult text și/ sau efecte vizuale care produc confuzie. 
Elevul, câteodată, citește textul de pe diapozitiv și se abține să răspundă la întrebările 
adresate de public. 

2 

Elevul realizează o prezentare orală simplistă a muncii sale de cercetare, fără a citi întreg 
conținutul prezentării, utilizând un suport vizual (de ex. : PPT) care, dacă ar fi îmbunătățit, 
ar putea facilita înțelegerea prezentării. Elevul se abține să răspundă la întrebările 
publicului. 

1 
Elevul prezintă oral, citind de pe foi, informații despre cercetarea realizată – fără a utiliza 
suport vizual. Se abține să răspundă la întrebările publicului. 

Tabelul 9. Niveluri de performanță pentru sub-competența:  comunicare științifică orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 5. Prezentare orală a rezultatelor cercetării la Congresul de la Lyon (2016) 
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Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare științifică scrisă 

Comunicare științifică scrisă (articol de cercetare) 
Nivel Descrierea nivelului 

6 Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este 
bine structurat, corect formulat și redactat, conține tema cercetării, abordarea și 
rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor. 

5 

Toți membrii grupului de elevi au contribuit la scrierea articolului de cercetare care este 
bine structurat, conține tema cercetării, abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația 
matematică a rezultatelor, bine redactat – necesită doar mici corecturi (formulări și/ sau 
redactare). 

4 

Câțiva membri ai grupului de elevi au contribuit la realizarea unui articol de cercetare 
redactat corect (diferitele tipuri de texte sunt uniformizate, sunt inserate formule 
matematice etc.), destul de bine structurat, cu formulări acceptabile, care conține tema 
cercetării, abordarea și rezultatele cercetării & demonstrația matematică a rezultatelor.  

3 

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un articol de 
cercetare complet dar slab structurat, cu un aspect dezordonat, care nu respectă 
standardele unui articol de cercetare științifică.  

2 

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a scris (la calculator) un articol incomplet și 
slab structurat, care prezintă tema și cercetarea desfășurată, dar nu prezintă rezultate 
științifice etc. 

1 

Câțiva membri ai grupului de elevi sau un elev a redactat (la calculator) un raport parțial al 
muncii de cercetare pe care au desfășurat-o, fără a menționa informații esențiale – de ex.: 
tema și/ sau abordarea și/ sau rezultatele etc. 

Tabelul 10. Niveluri de performanță pentru sub-competența:  comunicare științifică orală 

Progresia dezvoltării sub-competenței: comunicare sintetică vizuală 

Comunicare sintetică vizuală (poster) 
Nivel Descrierea nivelului 

6 Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster (disponibil 
online) foarte atractiv și clar, care prezintă în mod original tema și cele mai importante 
rezultate ale  cercetării. 

5 
Grupul de elevi a realizat, folosind diferite programe informatice, un poster foarte atractiv 
și clar, care prezintă tema și cele mai importante rezultate ale  cercetării. 

4 
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv și clar, care prezintă 
tema și majoritatea rezultatelor cercetării. 

3 
Grupul de elevi a realizat, folosind instrumente IT, un poster atractiv fără a fi suficient de 
clar, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării. 

2 
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza tehnologia informației, un poster confuz, 
dezordonat sau prea încărcat, care prezintă tema și câteva rezultate ale cercetării. 

1 
Grupul de elevi a realizat, fără a utiliza  tehnologia informației, un poster simplist și 
neatractiv, care prezintă tema de cercetare. 

Tabelul 11. Niveluri de performanță pentru sub-competența:  comunicare sintetică vizuală 
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Anexa 2 

Exemple de teme de cercetare 
1. Localizare (temă de cercetare abordată în 2015-2016) 

Avem de plasat un număr minimal de fascicule (segmente) într-o casă, astfel încât să știm în ce încăpere 

se află o persoană. Fiecare fascicul ne poate spune de câte ori a fost întretăiat. Cum să dispunem 

fasciculele astfel încât să știm, în orice moment, în ce încăpere se află persoana? 

 

2. Supravegherea sălilor (temă de cercetare abordată în 2015 – 2016) 

Într-o clădire, trebuie să plasăm senzori știind că un senzor reacționează dacă o persoană se află fie în 

sala în care este montat senzorul, fie într-o sală vecină cu aceasta. Activarea senzorilor trebuie să 

permită localizarea precisă a camerei în care se află intrusul. 

3. Creșterea cristalelor (temă de cercetare abordată în 2015 – 2016) 

Considerăm că un cristal crește conform 

modelului din figura alăturată; ce se poate 

spune despre structura cristalului după mai 

multe iterații? 

 

 

 

 

4. Discul lui Poincaré (temă de cercetare abordată în 2015 - 2016) 

Considerăm un disc și definim dreptele astfel: fie diametre, fie arce de cerc care sunt perpendiculare pe 

circumferința discului. Pornind de la aceste informații rămâne de văzut ce devin elementele și 

rezultatele geometriei euclidiene. 

5. Jongleria (temă de cercetare abordată în 2015 – 2016) 

Este posibil să codificăm o serie de jonglerii. De exemplu, 441 înseamnă că o minge e aruncată în aer de 

4 ori, o altă minge e aruncată tot de 4 ori și ultima minge e aruncată o dată; și apoi se repetă aruncările. 

Imaginați-vă alte exemple de jonglerii cu 3 mingi sau cu un număr mai mic de mingi. 

 

 

Figura 4. Ilustrație asociată temei de 

cercetare Creșterea cristalelor 

Figura 5. Ilustrație 

asociată temei de 

cercetare Jongleria 
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6. Zâmbiți, sunteți filmați! (temă de cercetare abordată în 2015 – 2016) 

Considerăm n puncte distincte situate într-un plan. În fiecare punct, se găsește o cameră de filmat care 

poate supraveghea un fascicul de unghi 𝜃, orientat în ce direcție dorim. Fiecare cameră de filmat 

este „transparentă” ceea ce face ca ea să poată supraveghea și punctul în care este așezată. 

Găsiți perechile (n, 𝜃) astfel încât să supraveghem întreg planul în două cazuri: când camerele 

sunt vârfurile unui poligon regulat și când camerele sunt coliniare. 

7. Compresia unei imagini (temă de cercetare abordată în 2014 – 2015) 

O imagine alb-negru este compusă din mici pătrățele (pixeli) colorați cu diferite nuanțe de gri. Fiecare 

nuanță este codată printr-un număr real x astfel: 

 • x = 0 pentru alb; 

 • x = 1 pentru negru; 

 • x = 0,01;  x=0,02; …; x=0,99 pentru toate nuanțele intermediare. 

 Astfel o imagine de 16:16 pixeli necesită 3*162 = 768 valori pentru a fi codată (2 valori pentru 

poziție si una pentru nuanță). 

 Imaginați-vă sisteme care necesită mai puțin de 768 de valori pentru codarea unei imagini (cu 

sau fără deteriorare). 

8. Feriga (temă de cercetare abordată în 2014 – 2015) 

Dispunem de un alfabet format din 2 litere : B(boboc/mugure) și F(tijă). 

Definim 2 reguli: 

B → F[+B][-B]FB; cu alte cuvinte, spunem că B(mugure) 

devine o F(tijă) cu un mugure ([+B]) la dreapta și un 

mugure ([-B]) la stânga și încă o tijă (F) cu un mugure 

(B) la extremitate. 

F→FF; care se „traduce”: o tijă (F) își dublează 

lungimea. 

Unghiul dintre tije este 27,5˚ și litera inițială este B. 

Studiați numărul de B și de F, determinați lungimea 

ramurii centrale și realizați un program. 

 

 

La adresa http://www.mathenjeans.fr/sujets se găsesc numeroase exemple d teme de cercetare (în 

limba franceză). 

Figura 6. Ilustrație asociată temei 

de cercetare Feriga 

http://www.mathenjeans.fr/sujets
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