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Argument 

Deși menirea profesorului este ”de a stârni dragostea de lectură, patima pentru carte, 

sfiiciunea nobilă în fața ideii de frumos”, zice Nichita Stănescu, softurile educaționale digitale 

sprijină dobândirea competenței cheie stabilite la nivel european, și anume competența digitală(abr. 

TSI – Tehnologia societății informației). 

Utilizarea dispozitivelor IT în procesul instructiv-educativ au la bază conștientizarea 

impactului pe care-l au noile tehnologii atât în mediul școlar, cât și în mediul social și personal al 

elevilor, încă din primi ani de școală. Softurile educaționale digitale, online sau create de cadrul 

didactic, introduse în activitățile desfășurate la clasă au un impact puternic asupra strategiilor 

didactice și a dezvoltării unor noi forme de organizare a instruirii. 

Softurile educaționale digitale se înscriu în tendințele generate de utilizare a noilor 

tehnologii informaționale.  

Utilizarea softurilor educaționale digitale, oferă o serie de avantaje în procesul de învățare 

precum: 

• creează spațiul perfect pentru lucrul în echipă; elevii învață să își exprime creativitatea, să își 

antreneze gândirea critică în rezolvarea problemelor și în luarea deciziilor; 

• facilitează crearea unei relații mai apropiate și profunde între cadrul didactic și elevi; 

• permite învățarea personalizată(diferențierea), deoarece elevul trăiește o experiență personală pe 

care o validează și valorifică; 

• creează un mediu de siguranță pentru elevi, să exploreze, fără frica de eșec; 

• crește motivația elevilor pentru învățare și în afară orelor de la clasă; 

• nu necesită o cantitate mare de resurse; face ca întâlnirea dintre cadrul didactic și elev să fie 

plăcută, antrenantă, satisfăcătoare de ambele părți. 

 

Scopul softului educațional digital creat 

 Deși sunt profesor de informatică la liceu, am un băiețel în clasa pregătitoare. Având în 

vedere că majoritatea orelor din semestrul al doilea s-au desfășurat acasă, capitolul ”Adunarea 



numerelor în concentrul 0-31, cu trecere peste ordin” ne-a creat un pic de disconfort pentru 

consolidarea cunoștințelor. 

 Prin utilizarea repetată a acestui softului educațional digital, școlarul meu a reușit să capete 

deprinderi mai rapide de calcul specifice capitolului amintit, astfel încât capitolul următor 

”Scăderea numerelor în concentrul 0-31, cu trecere peste ordin” a fost mult mai ușor de parcurs. 

 Softul educațional creat poate fi utilizat la clasă, dar și acasă de către elevi, atât pentru 

consolidarea noilor cunoștințe, cât și în etapa de recapitulare a materiei parcurse.  

 

Referințe tehnice soft educațional digital creat 

 Softul educațional ”Adunarea numerelor în concentrul 0-31, cu trecere peste ordin” a fost 

creat în Scratch, folosind platforma online https://scratch.mit.edu/. Toate obiectele(decor, personaje, 

sunete) care au fost folosite în realizarea softului sunt specifice și furnizate de această platformă. 

 Pentru ca softul educațional să poate fi folosit de oricine, fără a fi nevoie de autentificare pe 

platforma menționată, am realizat conversia proiectului scratch în joc. Directorul jocului conține 

fișiere și subdirectoare, dar lansarea în execuție a softului se face prin dublu-click pe fișierul cu 

pictograma  și numele Adunarea cu trecere peste ordin(0-31).exe. Programul executabil rulează 

indiferent de configurația sistemului de calcul și independent de conexiunea la Internet. 

 Programul generează termenii adunări aleator(random) din intervalul de valori numere 

naturale 0-31. 

Astfel, la fiecare provocare, vor fi alți termeni ai adunării și diferiți de fiecare dată!  

 

Utilizare soft educațional digital 

 La pornirea aplicației, apare ”coperta” softului ”Adunarea numerelor în concentrul 0-31 cu 

trecere peste ordin” și butonul START. La apăsarea pe START se schimbă decorul și apare 

personajul Terra, realizându-se un dialog între personaj și cel ce utilizează softul. Utilizatorul 

trebuie să-și introducă numele, apoi apar două butoane, corespunzătoare celor două operații: a+b=? 

și a+?=b. Indiferent de butonul pe care se apasă, utilizatorul trebuie să introducă o valoare numerică 

corespunzătoare numărului de provocări pe care dorește să le efectueze. 

 În colțul dreapta-jos, apare butonul STOP dacă se dorește oprirea rulării softului. Dacă se 

apasă pe acest buton apare coperta de început, dar fără butonul START. 

 După alegerea operației și stabilirea numărului de provocări butonul STOP nu e vizibil, 

utilizatorul fiind ”obligat” să rezolve toate sarcinile. 

 Există două situații în rezolvarea provocărilor: 

1. dacă se introduce răspunsul bun, Terra afișează mesajul ”Corect” 

2. dacă se introduce răspunsul greșit, Terra își schimbă înfățișarea, afișează mesajul ”GREȘIT! 

Mai încearcă…” și se cere un nou răspuns pentru aceeași termeni ai adunării. 

https://scratch.mit.edu/


Softul folosește un contor, care numără răspunsurile date corect, din prima. Chiar dacă se 

introduce un răspuns greșit, utilizatorul este obligat să dea răspunsul corect și doar apoi se afișează 

următoarea provocare. 

După ce sunt rezolvate toate cele n provocări, Terra afișează mesaje de încurajare și un scor 

corespunzător numărului de calcule efectuate corect, din prima. 

Jocul poate continua cu altă operație și număr diferit de provocări. 

 

Model fișă sarcină de lucru la școală - Softul educațional digital 

Enunț: Folosind softul educațional ”Adunarea numerelor în concentrul 0-31 cu trecere peste 

ordin”, realizați un număr echivalent de provocări(pentru oricare dintre cele două operații posibile) 

cu numărul de elevi prezenți în clasă. Toți elevii pot scrie în caiete provocările, dar răspunde, prin 

verbalizare, doar elevul nominalizat de cadrul didactic. 

 

Model fișă sarcină de lucru pentru acasă - Softul educațional digital 

Enunț: Folosind softul educațional ”Adunarea numerelor în concentrul 0-31 cu trecere peste 

ordin”, realizați 10 provocări pentru fiecare dintre cele două operații posibile. 

• Scrieți în caietele voastre cele 10 provocări pentru a+b=?, poziționate una sub alta, scriind și 

soluțiile pentru fiecare operație.  Câte calcule corecte spune Terra că ați efectuat?  

Răspuns: Am efectuat … calcule corecte din cele 10. 

• Scrieți în caietele voastre cele 10 provocări pentru a+?=b, poziționate una sub alta, scriind și 

soluțiile pentru fiecare operație.  Câte calcule corecte spune Terra că ați efectuat?  

Răspuns: Am efectuat … calcule corecte din cele 10. 

Rezolvare: 

Care este rezultatul adunării(a+b=?): 

P1: 7+18= … 

P2: 29+2= … 

P3: 5+17= … 

P4: 8+19= … 

P5: 4+17= … 

P6: 9+16= … 

P7: 19+2= …  

P8: 16+7= … 

P9: 3+28= … 

P10: 13+18= … 

 

    



   

   

 

Care este termenul adunării(a+?=b): 

P1: 19+?=21 Răspuns: … 

P2: 9+?=14 Răspuns: … 

P3: 4+?=12 Răspuns: … 

P4: 6+?=21 Răspuns: … 

P5: 5+?=22 Răspuns: … 

P6: 17+?=22 Răspuns: … 

P7: 2+?=11 Răspuns: … 

P8: 3+?=22 Răspuns: … 

P9: 7+?=26 Răspuns: … 

P10: 14+?=22 Răspuns: … 

 

   

  



  

   

Concluzii 

Prin includerea în actul educațional a softurilor educaționale digitale, de la vârste foarte mici,  am 

încercat și am avut dorința de a cunoaște valorificarea potenţialului mediului virtual de învățare şi a 

suportului informaţional pe care îl oferă tehnologia, asupra modalităţilor de sprijinire a acestora în activitatea 

didactică. 

După rezolvare sarcinilor elevii trebuie încurajați să ofere feedback. Cadrul didactic trebuie să creeze 

contexte în care elevii să primească și să ofere feedback, deoarece aceasta poate să aducă beneficii precum: 

• înțelegere mai clară a procesului lor de învățare, ce progrese au făcut, ce mai au de învățat - poate ajuta 

elevii să se autoevalueze, să accepte feedbackul și să își găsească modalități personalizate cum să îl 

folosească; 

• creșterea motivației pentru învățare; 

• utilizat corect, pune accentul pe ce poate fi îmbunătățit și găsirea de soluții, și nu pe greșeli; 

• crește încrederea în sine și creează un spațiu de siguranță. 

Resursele digitale de învăţare au un scop educaţional în sine. Nu trebuie neglijată însă valoarea adăugata 

de cadrul didactic, prin integrarea adecvată a acestor resurse în activitatea de predare–învăţare–evaluare. 
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