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Structura anului universitar 2020 - 2021, semestrul II, anii 

terminali (decizie Rectorat):

• 14 săptămâni activitate didactică (15 februarie – 30 mai)

• 1 săptămână însă, din perioada menționată (a 8-a, adică 5 – 11

aprilie) nu se fac ore, deoarece sunt programate „examene pe 

parcurs” (la alte discipline)

• Încă 1 săptămână va fi liberă (tot în perioada specificată mai 

sus) pentru sărbătorile de Paști (a 12-a, adică 3-9 mai)

• 2 săptămâni evaluare (31 mai – 13 iunie; vineri, 11.06.2021, 

ora 18.00–19.00 - examen; on-line

• 3 săptămâni (14 iunie – 4 iulie): practică de specialitate; 1 

săptămână din perioadă va fi destinată pentru restanțe și măriri 

de note: vineri, 18.06.2021, 18.00-19.00 – examen; on-line

• 5 iulie – 30 septembrie: vacanța de vară; este posibil ca în 

perioada 1-10 septembrie să se mai organizeze o sesiune de 

examene (restanțe, măriri) suplimentară
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• Urmăriți permanent (în fiecare săptamână) pagina 

cursului; aceasta conține link la aceste slide-uri, la 

Fișa (oficială a) disciplinei, la „Cartea Polirom”

(completă), precum și o rubrică de Ultime anunțuri

• Urmăriți cu regularitate și serverul/canalele 

dedicat/dedicate de pe Discord

• În principiu, atât Cursul, cât și Seminarul (câte 2 

ore pe săptamână, joi respectiv vineri, conform 

Orarului Facultății) se vor desfășura pe Zoom; 

veți fi „invitați la ședință” cu măcar 1/2 ore înainte, 

printr-un mesaj pe Discord

• Alte detalii le vom stabili împreună, pe parcurs 

(inclusiv modalitatea de obținere a notei finale)
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Motto: Calitatea umană (poate?) cea mai 
importantă: curiozitatea.

Profesorul ideal – CUM trebuie să fie (sau ... să 
pară) în fața elevului (din învățamântul pre-
universitar; deși...; NU evităm: truisme și bla-bla... ):

• Va fi cel mai interesat de subiectul pe care-l 
abordează: pe parcursul unei lecţii starea 
profesorului se transmite elevului

• Deci: fără dezinteres sau plictiseală; subiectul 
trebuie făcut interesant (chiar dacă este simplu, 
sau plictisitor „în sine”; nu... TikTok...)

• Va cunoaşte cu exactitate subiectul: orice metode 
am alege, orice mijloace am folosi în predare, nu-i 
putem face pe alţii să înţeleagă ceva ce nici noi nu 
înţelegem cu exactitate (banc: ... acum am înțeles 
și eu...)
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• Pentru a explica o problemă/a face o 

demonstrație/a elucida un aspect „văzut” a fi de 
neînţeles în clasă: se va presupune existența unui 
nivel mediu al cunoștințelor necesare; acesta se 
amplifică într-o spirală ascendentă, prin paşi 
succesivi care presupun, pe lângă raţionament, şi 
introducerea unor noţiuni noi

• Succesiunea etapelor demonstraţiei este 
subordonată obiectivului final, adică înţelegerea în 
profunzime a subiectului

• Orice „forţare” compromite demersul didactic

• O conjunctură, chiar „nefericită”, de dezvoltare a 
unui raţionament, poate conduce și la aspecte 
complexe, care pot fi abordate în lecţiile viitoare
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• În plus, înainte de a învăţa de la altcineva, poţi 

descoperi singur 

• Profesorul poate astfel recurge la metodele 
active, bazate pe activitatea proprie a elevului 
în însuşirea anumitor concepte, priceperi, 
deprinderi 

• Acest lucru are un efect stimulator, elimină
şablonismul, dă frâu liber imaginaţiei creatoare 
și muncii independente

• Din nou: NU „sărim calul” = există limite (un 
specialist NU încearcă întâi toate „posibilităţile 
rezonabile” care „i se par” ar fi potrivite, iar 
abia apoi citeşte „ o documentaţie”... )
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• Profesorul colaborează, nu conduce: el nu trebuie să 

demonstreze elevului că este „mai deștept” decât acesta

• Activitatea în grup are avantajul armonizării ideilor în 
vederea atingerii obiectivului final; profesorul poate fi 
însă, cel mult, un lider în activitatea de soluţionare a 
problemelor curente 

• Postura de lider NU trebuie să creeze grupului un 
handicap; profesorul NU cunoaşte cu exactitate TOATE 
modalitățile de rezolvare

• Profesorul supervizează doar descoperirile echipei și NU 
tot ceea ce el sugerează trebuie să devină regulă 

• Ideal: elevul trebuie să aibă posibilitatea argumentării 
ideilor sale; el trebuie lăsat să-şi continue raţionamentul 
(în anumite limite, chiar dacă acesta este greşit, până 
când se convinge de greşeală) 

• Întreruperea brutală, fără explicație, transformă elevul 
din colaborator în adversar
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• În procesul instructiv, profesorul trebuie să intuiască

nivelul de înţelegere şi anticipare al elevului, să se 
transpună în situaţia acestuia: colaborăm, transmitem 
și recepționăm cunoștințe (azi: le „aranjăm”, le 
interpretăm,... )

• Necesară: o cunoaştere reciprocă a exigenţelor 
profesorului şi a posibilităţilor elevului; NU există: 
profesori blânzi și profesori, elevi slabi şi elevi buni; ci 
doar mai multă sau mai puțină implicare și sau 
bunăvoință/rea-credință

• Profesorul are obligaţia să cultive elevului încrederea în 
posibilităţile sale, să-i depisteze punctele slabe şi să-l 
ajute să se corecteze la disciplina în cauză

• Înclinaţia, vocaţia, interesele, perturbările exterioare pot 
influenţa într-un sens sau altul prestaţia elevului la o 
disciplină, de aceea calificarea elevilor se va face, dacă 
este posibil cu etichete pozitive
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• Un cadru didactic, nu trebuie doar să informeze, ci 

chiar să formeze priceperea de a utiliza informaţia

• În funcţie de disciplină, se pot introduce noţiuni şi 
teme noi pornind de la necesităţi reale, de 
soluţionare a unor probleme concrete: mijloacele 
„naturale” ar putea fi folosite imediat 

• Îmbrăcarea problemelor (aparent, doar) teoretice 
într-o haină practică, reală, se poate transforma 
într-o „rețetă” de succes

• În plus, ar fi cazul ca un profesor să dirijeze 
raţionamentul elevului către descoperirea soluţiei 
optime (Moshe Vardi – Lessons from COVID-19: 
Efficiency vs Resilience/rezistență/adaptare): să 
descopere singur, să-şi verifice singur paşii, să 
facă analogii, să diferenţieze, să intuiască
situaţiile-limită; eventual - să-i corectăm alegerile
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• Elevul trebuie învăţat în acelaşi timp să abstractizeze, 

să aplice rezultatele teoretice, să aleagă dintr-o 
mulţime de soluţii metoda cea mai adecvată de 
rezolvare 

• Nimeni nu este primul şi nici singurul rezolvitor al acelei 
probleme; pot exista o metode mai eficiente, etc.; 
putem presupune că în acest fel i se vor forma spiritul 
critic şi autocritic, sau dorinţa de autodepăşire

• Elevii trebuie obișnuiți să-şi argumenteze şi 
demonstreze „corectitudinea” soluţiei găsite; la fiecare 
pas al unei rezolvări, există argumente pro şi contra 
unei soluţii; cazurile-limită trebuie analizate; trebuie 
căutate în permanenţă contraexemple (nu uităm: 
analiza corectitudinii și complexităţii formale a 
algoritmilor generali este un concept care se deprinde 
şi se aplică după „o oarecare experienţă”)
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• După cum am mai afirmat, trebuie să formăm elevilor 

capacitatea de abstractizare şi generalizare; 
posibilitatea adaptării şi aplicării unui algoritm la o clasă 
de probleme de acelaşi tip a avut ca rezultat, printre 
altele, apariţia metodelor generale de elaborare a 
algoritmilor; dar și crearea unor deprinderi de genul „de 
la simplu la complex” este la fel de importantă 

• În principiu, este bine să nu prezinte sau să se ceară o 
rezolvare a unei probleme pe care elevul nu o poate 
„înțelege” singur ; NU trebuie să fim „dresori de 
papagali”

• Prin întrebări ajutătoare, dând mici indicaţii, elevul 
poate fi ajutat să obţină sau să creadă cu convingere 
că a obţinut singur rezultatul dorit; încrederea în 
posibilităţile lui creşte, nu se simte presat de asimilarea 
unei succesiuni ameţitoare de noutăţi
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• Mai mult ca oricare altul, profesorul trebuie să fie un bun 

actor, un interpret fără partitură, care imaginează şi 
improvizează mereu, preferabil fără ca spectatorul lui 
fidel, elevul, să sesizeze vreodată acest aspect (e-
learning; on-line, film „cu cel mai bun” + multimedia; 
viitorul: blended learning)

• Ar fi bine să ne prefacem că o soluţie prezentată de 
elev este bună până când îşi va descoperi singur 
greşeala; să „suferim” alături de el căutând-o pe cea 
corectă, să ne bucurăm odată cu el descoperind-o 

• Ideal ar fi să fim mereu bine dispuși şi atenți; NU 
supărați/triști, NU melancolici/ distrați; nicicum – inexacți 
Ar trebui să fim în stare să ne soluţionăm singuri toate 
problemele cu clasa, fără semne de slăbiciune

• Totul va fi favorizat de o mai bună cunoaștere reciprocă, 
de o colaborare şi o într-ajutorare consimțită și benevolă

• Apropierea înseamnă înțelegere, respect și apreciere 
într-o clasă; NU: „batere pe burtă”...; DA: reguli
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• Actoria didactică are desigur limite ... 

• În urma practicii didactice este clar că profesorul trebuie 
să prezinte un plan de muncă anual/ semestrial

• Planificarea calendaristică înseamnă eşalonarea 
conţinuturilor disciplinei respective pe durata an/sem, cu 
indicarea numărului de ore şi a datei stabilite pentru 
studiul fiecărei teme, cu un anumit grad de detaliu

• Temele specificate în planificare sunt concretizate în 
lecţii, pentru care profesorul trebuie să întocmească în 
plus un plan de lecţie detaliat (= proiect de tehnologie 
didactică) 

• În paralel cu lecţiile de comunicare de cunoştinţe sau 
mixte, este necesară planificarea lecţiilor recapitulative, 
iar la sfârşitul semestrului, a lecţiilor de evaluare 
sumativă, referirea la materialul didactic şi la lucrările 
practice care vor fi efectuate
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• Trebuie astfel să ne planificăm/proiectăm/auto-evaluăm 

activitatea didactică

-Ce voi face? Înainte de toate, se vor preciza cu claritate 
obiectivele educaţionale ale activităţii viitoare

-Cu ce voi face? Este absolut necesar să se analizeze 
atent resursele educaţionale disponibile pentru a realiza 
obiectivele stabilite

-Cum voi face? Se va alcătui strategia educaţională 
potrivită pentru realizarea obiectivelor stabilite

-Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce trebuia? În orice 
activitate este dificil de stabilit dacă s-a atins obiectivul 
propus, iar găsirea unei metodologii satisfăcătoare de 
evaluare a eficienţei activităţii depuse este - și în cazul 
profesorilor - o problemă doar parţial rezolvată 

• Proiectarea didactică presupune în consecință 
concretizarea şi detalierea următoarelor etape:
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a)Proiectarea formării de competenţe: stabilirea în mod 
precis a deprinderilor care se doresc a se forma pe 
parcursul vizat; se va verifica dacă ceea ce s-a stabilit este 
ceea ce trebuia realizat în raport cu programa şcolară şi 
dacă obiectivele stabilite sunt realizabile

b)Analiza resurselor : se va stabili conţinutul activităţii, 
analiza calitatea materialului uman, dezvoltarea fizică şi 
psihică a elevilor, particularităţile individuale, motivaţia
învăţării, mijloacele materiale; se vor alege metodele 
didactice necesare 

c)Elaborarea strategiei: se va selecta „aparatul” de 
instruire (metode, materiale, mijloace) necesar, a. î. să se 
amplifice eficienţa lor didactică, și se va descrie în detaliu 
scenariul activităţii care urmează a fi desfăşurată

d)Evaluarea: se vor analiza standardele de performanţă şi 
se va elabora un sistem de metode şi tehnici de evaluare 
adecvate
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Principii didactice şi didactica formării de competenţe

• Următoarele puncte „de discutat”: principiile didactice 
generale; reperele didacticii formării de competenţe;
exemplificări ale aplicării acestora în domeniul 
informaticii

• Terminologia folosită (competenţe în loc de obiective; 
competenţe-cheie; competenţe specifice;  etc.) reflectă 
o schimbare conceptuală petrecută relativ recent la 
nivelul factorilor decizionali 

• Schimbarea se referă la fiecare lecţie şi mută accentul 
de pe îndeplinirea obiectivelor unui profesor pe 
însuşirea unor competenţe de către elevi

Enumerarea şi caracteristicile principiilor didactice
principale

• Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se 
încadreze în contextul legilor obiective care acţionează 
în societate la momentul respectiv 
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• Scopul, conţinutul, sarcinile concrete ale predării 

informaticii pot fi deduse din planurile de 
învăţământ, precum şi din alte activităţi specifice
(şcolare sau extraşcolare), corespunzând stadiilor 
(ciclurilor) de învăţare fixate 

• O atenţie prioritară: adaptarea la nou, inclusiv 
dezvoltarea bazei materiale

Principiile didactice: reprezintă normele generale 
care orientează conceperea, organizarea şi 
desfăşurarea procesului de predare-învăţare şi 
conduc îndeplinirea obiectivelor dorite și spre 
formarea eficientă a competenţelor proiectate

• Profesorul va decide când, cum şi care dintre 
principiile didactice va fi aplicat în fiecare moment 
al lecţiei
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Caracteristicile generale ale principiilor

• Caracterul legic: ele exprimă raporturile esenţiale
şi globale care orientează conceperea şi 
desfăşurarea procesului de învăţământ 

• Caracterul obiectiv: se asigură o orientare a 
procesului de învăţământ nefalsificată şi detaşată 
de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective; 
procesul de învăţământ trebuie să fie orientat în 
concordanţă cu legile dezvoltării psihice ale 
individului, precum şi cu legile evoluţiei societăţii 

• Caracterul algoritmic: se exprimă cerinţe şi soluţii
prin utilizarea unui sistem precis de reguli, care 
trebuie cunoscute şi respectate cu exactitate dacă 
se doreşte o orientare eficientă a procesului de 
învăţământ 
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• Caracterul dinamic: principiile didactice sunt 

elemente legice, dar deschise înnoirilor şi 
creativităţii, trebuind să fie în pas cu 
schimbările şi mutaţiile care pot interveni în 
actul didactic 

• Caracter sistemic: fiecare principiu intră în 
relaţie cu celelalte principii, alcătuind un 
ansamblu unitar de legităţi ale cărui 
componente se condiţionează reciproc 

• Pentru o bună organizare şi desfăşurare a 
procesului de învăţământ, profesorul trebuie să 
respecte mereu şi să aplice corect cel puţin 
următoarele principii didactice clasice



1-21
1.Principiul intuiţiei

2.Principiul legării teoriei de practică

3.Principiul însuşirii conştiente şi active a 
cunoştinţelor

4.Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor

5.Principiul accesibilităţii cunoştinţelor

6.Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor

7.Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării

• Vom descrie pe scurt fiecare principiu, 
exemplificând latura aplicativă a fiecăruia în zona 
noastră de interes (= Informatica)

• Așa cum am anunțat, vom trece apoi să discutăm 
despre Didactica formării de competenţe
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1.Principiul intuiţiei

• Exprimă necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor, 
proceselor cu ajutorul simţurilor, ţinându-se cont de 
importanţa realizării unităţii dintre senzorial şi raţional 

• A transmite cunoştinţe de Informatică în mod intuitiv 
înseamnă a porni de la contactul direct cu realitatea, 
pentru ca apoi, prin perceperea acestora, să se ajungă 
la generalizări 

• De multe ori putem face apel la: memorie, reprezentări 
grafice, asemănări, analogii

• Instrumentele de tip multimedia moderne oferă soluţii 
deosebit de eficiente 

• Nu se folosește doar acest principiu, nu este posibil să 
putem descrie exact şi complet o problemă într-o 
singură fază; putem deschide însă o cale spre 
înţelegerea acesteia și spre reveniri ulterioare 
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2.Principiul legării teoriei de practică

• Raportul dintre teorie şi practică depinde de: dificultatea noţiunilor 
implicate; mijloacele tehnice avute la dispoziţie; cunoştinţele 
anterioare; capacităţile intelectuale ale clasei de elevi; abilitatea şi 
experienţa cadrului didactic

• În Informatică, conştientizarea necesităţii utilizării performante a 
unor tehnici specifice folosite frecvent în viaţa cotidiană (coduri de 
bare ș.a., telefonie mobilă, tehnici de localizare GPS, transmisie 
audiovideo prin satelit, poştă electronică, scanări, multimedia etc.) 
este esenţială

• Mai mult, importanţa verificării faptului că elevii sunt în stare să 
aplice în practică cunoştinţele teoretice acumulate este cu adevărat 
vitală

• Aplicarea eficientă a principiului pretinde înseamnă ca, mai întâi 
laboratoarele (cu caracter didactic) & sălile de curs să fie dotate la 
nivel modern, anticipându-se condiţiile ce ar putea fi întâlnite la 
viitoarele locuri de muncă (calculatoare performante necesare în 
lucrul independent, conexiune la Internet, sistem de videoproiecţie, 
software variat și actualizat) 
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• Apoi, activităţile practice trebuie să aibă o finalitate şi o 

aplicabilitate imediată, implicând, dacă este posibil, și: lucrul 
în echipă la proiecte dezvoltate în parteneriat cu unităţi 
economice; utilizarea coaching-ului; elaborarea unor 
proiecte complexe, originale pentru examenul de obţinere a 
competenţelor profesionale; elaborarea unor lucrări cu 
contribuţii personale, publicabilă în reviste şcolare 

• Recompensele/„pedepsele” ar trebui să fie similare cu cele 
aplicate într-o activitate reală, şi nu doar reprezentate de 
note sau calificative (încurajându-se autoevaluarea şi 
evaluarea reciprocă)

• Activităţile importante cer o fundamentare teoretică; trebuie 
conştientizat faptul că partea de teorie este efectiv utilă, 
indispensabilă chiar dacă se doreşte o adaptare „din mers” 
la cerinţe ulterioare

• Asistenţa cadrelor didactice trebuie corelată cu apelarea la 
specialişti „lucrativi” din sfera producţiei directe, precum şi 
cu o testare pe cât posibil individualizată/ specifică a 
elevului
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3.Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor

• Exprimă necesitatea ca procesul de instruire (= acumulare 
de cunoştinţe) să se realizeze organizat, prin fixarea unor 
scopuri, finalităţi şi termene precise

• Informatica presupune un efort de gândire acţional; 
profesorul trebuie să delimiteze de la începutul lecţiei
scopul şi utilitatea practică şi teoretică a temei

• Se urmăresc trecerea de la intenţie la gândirea abstractă, 
de la treapta senzorială la treapta raţională, precum şi 
favorizarea formării de noi structuri informaţionale 

• Pentru evitarea unei însuşiri mecanice, se va pune accent 
pe metodele active de învăţare, pe asigurarea participării 
permanente şi conştiente a elevilor la desfăşurarea lecţiilor, 
pe stimularea muncii creatoare şi independente

• Însuşirea conştientă şi activă a cunoştinţelor determină 
formarea unor atitudini sau condiţii favorizante pentru 
învăţare cum ar fi:
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o Obţinerea unei motivaţii favorabile şi a satisfacţiei

învăţării 
o Asigurarea credibilităţii adevărurilor şi transformarea lor 

în convingeri şi deprinderi ştiinţifice
o Sporirea posibilităţilor de a utiliza în mod concret şi 

profitabil informaţia asimilată

4.Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor

• Scopul oricărei activităţi de predare este de a dota elevii 
cu un sistem armonios şi corect de cunoştinţe

• Logica internă a obiectului de predat şi legile generale 
ale dezvoltării capacităţilor de cunoaştere individuale
impun asigurarea continuităţii, dar şi necesitatea 
sistematizării materiei

• Informaţiile relevante noi trebuie vor fi legate cumva de 
cele deja introduse şi trebuie să prefigureze informaţiile 
ulterioare, respectându-se și programa şcolară
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• Principiul sistematizării se concretizează prin expuneri 

organizate/plan urmărind tema

• Profesorul trebuie să: dezvolte gândirea logică a elevilor, 
încurajând participarea lor activă, creându-le deprinderi de 
sistematizare şi generalizare a celor învăţate

• Activitatea individuală conştientă a elevului este esenţială;
cunoştinţele nu se pot asimila în salturi, iar deprinderile 
neexersate se pierd

• În Informatică, unde rata de perisabilitate a cunoștințelor 
este foarte ridicată, apar probleme de acest tip 

• Pentru un învăţământ de masă eficient şi asigurarea unei 
pregătiri ritmice a elevilor: control permanent şi riguros al 
profesorului asupra modului şi stadiului de însuşire a 
cunoştinţelor de către elevi

• Recomandăm astfel aplicarea câtorva reguli generale:

-Secvenţele de cunoştinţe transmise trebuie să fie coerente şi 
unitare, ordinea fiind determinată de conexiuni logice clare



1-28
• Învăţarea trebuie să aibă loc ritmic, la intervale 

optime, asigurându-se simultan restructurarea şi 

reorganizarea pachetului de cunoştinţe 

• Instrumente specifice pentru controlul realizării 

acestor obiective sunt: (utilizarea de) rezumate, 

conspecte, sinteze, planuri de perspectivă, 

clasificări, tabele, scheme, statistici etc.; controlul 

şi evaluarea periodică a calităţii receptării trebuie 

să fie o modalitate de reglaj, dar şi de autoreglaj

5.Principiul accesibilităţii cunoştinţelor

• Cunoştinţele predate pot fi asimilate de elevi 

numai dacă sunt accesibile ca volum şi conţinut 
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• O temă este accesibilă atunci când corespunde 

particularităţilor psihologice de vârstă ale elevilor 
cărora le este adresată și reprezintă o continuare 
firească a celor acumulate anterior, corespunzând 
capacităţii lor reale de muncă

• Conform acestui (de fapt, nu doar) principiu, 
respectarea programei şcolare este esenţială

• Demersul instructiv-educativ trebuie adaptat 
condiţiilor concrete ale clasei; e nevoie de un 
raport optim între efortul solicitat elevului şi 
ajutorul care i se acordă în procesul de învăţare

• Respectarea particularităţilor psihologice de 
vârstă nu înseamnă scutirea elevilor de efortul 
intelectual necesar dezvoltării gândirii abstracte; 
recomandăm:
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-Folosirea unor demersuri gradate de 
predare-învăţare, de genul: de la simplu la 
complex, de la uşor la greu, de la particular la 
general, de la concret la abstract 

-Conştientizarea elevilor asupra faptului că 
efortul personal este absolut esenţial pentru 
înţelegerea corectă şi de durată a celor studiate 

-Asigurarea unui studiu ritmic pentru a evita 
golurile de cunoştinţe şi eforturile ulterioare de 
înţelegere şi asimilare 

-Asigurarea unui control activ şi a unei evaluări 
permanente, în scopul eficientizării maxime a 
actului didactic 
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6.Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor

• Reclamă cerinţa fixării materialului de specialitate 
studiat, astfel încât elevii să-l poată reproduce şi 
utiliza creativ în rezolvarea temelor şcolare curente 
şi în activitatea viitoare 

• Expunerile trebuie făcute intuitiv, accentuându-se 
esenţialul şi evitându-se supraîncărcarea 

• Fixarea cunoştinţelor nu trebuie realizată (doar) 
printr-o repetare succintă a celor expuse; e nevoie 
de o receptare logică, raţională, cu ajutorul căreia 
să se poată identifica esenţialul

• O însuşire temeinică poate fi obţinută prin diverse 
modalităţi de recapitulare: curentă, de 
sistematizare şi sinteză, de preîntâmpinare a uitării 
celor deja învăţate, de asigurare a fixării în 
memorie a sistemului de cunoştinţe fundamentale 
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• Recomandăm respectarea unor reguli, pe care le-am 

mai amintit, de altfel: predarea să fie intuitivă şi 
accesibilă; însuşirea cunoştinţelor trebuie direcţionată 
spre o asimilare logică şi conştientă, prin studiu 
sistematic; elevii trebuie stimulaţi în ideea participării 
active şi continue la lecţii; este de dorit să se asigure 
motivaţia învăţării, în strânsă legătură cu anumite 
aspiraţii individuale

7.Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării

• Pentru dezvoltarea unor personalităţi distincte şi a 
profesionalismului elevilor, există necesitatea adaptării 
strategiei instructiv-educative la: particularităţile psiho-
fiziologice ale fiecărui elev în parte, precum și la 
particularităţile unei grupe omogene de elevi 

• Individualizarea învăţării se referă la valorificarea cât 
mai bună a posibilităţilor şi eforturilor individuale, atât 
pentru persoanele înzestrate, cât şi pentru cele mai 
puţin înzestrate; recomandăm:
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o Elaborarea de sarcini instructive (teme, lucrări 

etc.) individualizate pentru fiecare elev în parte (în 
funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul 
de dezvoltare intelectuală, coeficientul de 
inteligenţă) 

o Sarcinile specificate anterior să fie identificate prin 
fişe de lucru individuale, cum ar fi: 

-Fişe de recuperare (pentru cei rămaşi în urmă) 

-Fişe de dezvoltare (pentru elevii foarte buni) 

-Fişe de exerciţii destinate tuturor, în scopul formării 
unor priceperi şi deprinderi aprofundate 

-Fişe de autoinstruire, destinate în special însuşirii 
unor tehnici de învăţare individuală şi independentă 

-Fişe de evaluare generală, pentru constatarea 
nivelului general de pregătire 
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• Așa după cum am anunțat deja, după câteva 

comentarii absolut necesare privind realitățile (nu 
doar) românești și de pandemie, vom începe să 
vorbim despre didactica formării de competenţe

• Înainte însă, vom discuta un exemplu care, cu un 
pic de imaginație, poate folosi pentru ilustrarea 
aplicării tuturor principiilor didactice (revenim)

Problema turnurilor din Hanoi este atrăgătoare și 
suficient de de complexă; metoda de rezolvare 
propusă ar putea fi folosită şi pentru (vezi Seminar):

-înţelegerea metodei divide et impera şi a necesităţii 
prezentării unui algoritm doar în forma sa recursivă 

-înţelegerea derecursivării iterative „automate” (ca 
parte generală a construcţiei compilatoarelor) 

-înţelegerea unor tehnici de prelucrare a imaginilor 
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-introducerea câtorva consideraţii intuitive privind 

corectitudinea/ complexitatea algoritmilor 

-introducerea câtorva concepte/ paradigme de 

programare nestandard, cum ar fi programarea 

funcţională

Enunţ. În oraşul Hanoi „există” trei turnuri de aur şi 

un număr n de discuri de diamant. Fiecare disc are 

diametrul diferit de al celorlalte. Iniţial, acestea sunt 

plasate pe un singur turn, de jos în sus, în ordinea 

descrescătoare a diametrelor, discul cu diametrul 

maxim găsindu-se la bază. Se cere să se deplaseze 

cele n discuri de pe un turn pe „al doilea” folosind, 

eventual, ca suport intermediar şi „al treilea” turn.
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Restricţii (mutările/ deplasările: făcute „corect”): 

–mutarea discurilor trebuie făcută într-un număr 

succesiv de paşi independenţi, la fiecare pas 

deplasându-se un singur disc de pe un turn pe altul; 

–se mută întotdeauna discul din vârf, adică cel cu 

diametrul minim de pe turnul respectiv; 

–nu se poate aşeza un disc cu diametrul mai mare 

peste unul cu diametrul mai mic.

Notații folosite în cazul recursiv. Soluția recursivă 

este aproape „imediată” (pentru „cunoscători”), în 

timp ce algoritmul imperativ „echivalent” nu este 

deloc „transparent”. Vom folosi:
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1.Pentru turnuri: i, j, k  {1, 2, 3}, valori diferite între ele, 
unde i reprezintă turnul „de plecare”, j este turnul de 
sosire, iar k este „turnul intermediar”; observăm că avem 
k = 6 - i - j, care va fi notat și cu al_treilea(i, j).

2.Discurile vor fi notate cu 1, 2, ..., n, în funcţie de 
dimensiune (n este discul de diametru maxim). 

3.Mutările vor fi denotate prin triplete de tipul <a, b, c>, 
ceea ce va însemna: se deplasează discul c (adică: cel 
mai din vârf) de pe turnul a pe turnul b (în vârf); unde, 
desigur: a, b  {1, 2, 3}, și c  {1, 2... n}.

4.Succesiunea (temporală a) mutărilor va fi indicată printr-
o concatenare „stânga-dreapta” a acestora („•”).

Soluție recursivă. O vom exprima printr-o funcţie M,
definită recursiv în sens matematic, având argumentele 
turn-sursă, turn-destinaţie, număr(-inițial)-de-discuri:

() M(i, j, n) = M(i, k, n - 1) • <i, j, n> • M(k, j, n - 1)
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Observații.

-Citim: pentru a deplasa (corect !) n discuri de pe turnul i
pe turnul j, se deplasează („întâi”) n - 1 discuri de pe turnul 
i pe turnul k; „apoi” mut discul n, de pe turnul i pe turnul j; 
şi „în sfârșit” se deplasează cele n - 1 discuri rămase de pe 
turnul k pe turnul j

-În cursul lecţiei concrete: dăm, eventual, alte explicaţii 
privind funcţia recursivă; dacă e posibil, amintim de 
limbajele de programare funcţionale (= „lucrează” cu liste
şi liste de cuvinte); alte noțiuni (?) de limbaje formale ...

-Și: Definiţia recursivă este corectă: se demonstrează 
invariantul „P(n): M(i, j, n) reprezintă o secvență de mutări 
corecte a n discuri de pe i pe j ”, prin inducţie (matematică)
după n; de asemenea, evaluarea funcției se termină: 
aplicând în mod repetat definiţia lui M, în egalitatea (), n
scade la fiecare aplicare (puteți face voi ?)
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-Valoarea finală a funcţiei este o secvenţă finită de 
cuvinte/mutări (<i, j, n>); <i, j, 0> va denota cuvântul 
vid (/); obținerea lui va reprezenta și condiția de 
terminare a „apelului recursiv”

-Mai precis, se poate arăta că (puteți demonstra 
voi ?): Numărul total de mutări (n discuri, 3 turnuri) 
necesar pentru rezolvarea problemei, adică 
lungimea cuvântului care reprezintă valoarea finală a 
funcției (ignorăm cuvântul vid) este 

N = 20 + 21 +... + 2n-1= 2n - 1

Soluție imperativă. Vom prezenta de fapt o metodă 
generală de derecursivare (imperativă) a unui 
algoritm recursiv (intră efectiv în construcția 
compilatoarelor).
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Notații folosite în cazul imperativ. Algoritmul imperativ 
general, dedus din definiția recursivă a funcției M, 
utilizează ca structură de date esențială, o stivă, care este 
vidă inițial; elementele stivei vor fi practic simboluri, de 
tipul:

()M(i, j, n), n  0: semnifică/va genera un apel recursiv 
corespunzător al funcţiei M. 

()M(i, j, 0): practic, semnifică încetarea apelurilor 
recursive; se ignoră, nu generează nicio acţiune viitoare; 
acest simbol va fi şters, de fapt, ulterior. 

()<a, b, c>: semnifică executarea efectivă a mutării 
corespunzătoare indicate. 

• Se mai utilizează și o listă (de asemenea, vidă inițial), 
care în final va conține secvența de mutări necesare a 
fi efectuate, pentru rezolvarea completă a problemei. 
Operaţiile care se efectuează asupra stivei sunt cele 
cunoscute, depinzând de simbolul din „celula” cap:
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()În capul stivei se găsește un apel al funcţiei M, cu 
n0; celula din vârf se şterge şi apoi se înlocuieşte 
cu 3 celule noi, conform definiției (); restul 
conţinutului (presupus a exista, al) stivei „coboară”. 

()În capul stivei este un apel cu n = 0; celula din 
vârf se șterge şi restul conţinutului „urcă” în stivă. 

()Se execută efectiv mutarea indicată de conținutul 
vârfului, se trece aceasta pe lista de ieşire şi apoi se 
șterge capul „curent” (stiva „avansând” în modul 
uzual cunoscut). 

Descrierea algoritmului imperativ „dedus”. În 
limbaj natural: pornim cu „egalitatea” (); în (celula 
din) capul stivei se introduce membrul stâng; cât 
timp este posibil (= stiva este nevidă), se testează 
conținutul capului stivei și se execută una dintre 
operațiile (), (), () (voi: executabilul în ... C# ?)
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• În exemplul detaliat prin „poze”, considerăm cazul în 

care trebuie să mutăm 3 discuri de pe turnul 1 pe turnul 
3, folosind (ca „spațiu de lucru ajutător”) turnul 2, deci:   
i = 1, j = 3, k = 2, n = 3 (k = al_treilea(1, 3))

• Ceea ce se găseşte în final, ca succesiune de mutări, 
este (am subliniat discurile – din vârf ! - care se mută): 

<1, 3, 1> • <1, 2, 2> • <3, 2, 1> • <1, 3, 3> • 

• <2, 1, 1> • <2, 3, 2> • <1, 3, 1> 

• În reprezentarea „cu graf”, ordinea mutărilor obținute 
prin execuția algoritmului imperativ (stânga-dreapta în 
cuvântul precedent) este dată de numărul încercuit

• După cum se observă, putem construi nu doar lista 
finală a mutărilor ci chiar întregul arbore (se auto-
explică) „generat” de acțiunile efectuate asupra stivei 
(conform conținutului celulei din cap)
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• Revenim puțin la Principiul (individualizării şi) 

diferenţierii învăţării

• Acesta trebuie discutat (și) în contextul acceptării 
învățământului on-line, ca „necesitate 
pandemică”

• Consultaţiile speciale, individualizate, nu pot fi 
evitate, dar diferenţierea învăţării exprimă 
necesitatea de a adapta conţinutul strategiilor 
educaţionale în funcţie de particularităţile 
comportamentului individual sau de grup al 
elevilor

• Trebuie promovate aptitudinile specifice pentru 
anumite materii, răspunzând nevoilor tratării unor 
particularităţi psihologice individuale şi satisfacerii 
unor cerinţe sociale privind pregătirea şi utilitatea 
existenţei unor specialişti 
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• Informatica (nu doar ea, dar ...) nu este o unică

știință, nu poate fi numită în mod unic teoretică, 
vocațională sau aplicativă

• În context general, ar fi „de dorit”: crearea de şcoli 
şi/sau profile specializate; relaxarea 
învăţământului prin introducerea mai multor 
discipline opţionale şi facultative; intensificarea 
activităţilor de coordonare directă profesor-elev 
(consultaţii, discuţii, mese rotunde, cercuri de 
profil etc.); cunoaşterea cât mai completă a 
fiecărui elev, atât ca individualitate, cât şi ca fiinţă 
socială; îmbinarea judicioasă a tratării individuale 
şi diferenţiate cu cea globală, de grup, în care se 
rezolvă sarcini de echipă; conştientizarea elevilor 
privind posibilităţile proprii de formare/dezvoltare 
intelectuală
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• Dar după cum ne-a forțat pandemia, trebui să 

discutăm la modul serios și despre utilizarea 

învăţământului „asistat de calculator” (e-

learning); sau, mai exact a învățământului „doar 

prin calculator” (= on-line) = IOL

• B.J. Gupta: Omul este un animal social. Fără 

societate, el nu este altceva decât un animal. Cu 

toate acestea, mulți se consideră propriul lor 

produs.

• Putem lua în discuție acum (revenim ...) măcar 2 

tendințe care par „de viitor”, legate de 

eficientizarea și câștigarea de viabilitate pentru 

IOL „pur”: lecțiile multimedia și blended learning
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• Lecțiile multimedia: lecții cu cel mai bun 

profesor; atractivitate (filmulețe, descrieri verbale 

succinte etc.); siguranța noutății și lipsei de erori; 

independență temporală și posibilitatea de 

reluare; verificarea înțelegerii

• Învăţarea combinată, sau mixtă (blended 

learning): se poate folosi atât metoda tradiţională, 

cu profesorul „faţă-în-față”, cât şi internetul, ca 

„formă” de e-învăţământ (e-learning), simultan

• Se dovedeşte a fi mai eficientă decât metodele 

tradiţionale sau on-line folosite separat (vezi 

„salvările .pdf ”; și ce vrea MEN = ministru: Sorin 

Câmpeanu; secretar de stat: Sorin Ioan)
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Didactica formării de competenţe

• (În sec.XXI) a devenit necesară trecerea de la 
învăţarea centrată pe cunoştinţe aplicate în situaţii 
tipice (= obiective „profesor”) la învăţarea centrată 
pe elev, pe formarea competenţelor profesionale
şi de dezvoltare personală ale acestuia

• Din anul 2009 (România), noile programe şcolare 
pentru clasele V-XII au prezentat un curriculum 
centrat pe competenţe, cu referiri explicite la 
competenţele-cheie europene. 

Definiția acceptată: competenţa înseamnă 
capacitatea intelectuală ce generează multiple 
posibilităţi de transfer sau de aplicabilitate în 
operarea cu conţinuturile învăţării.
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Competenţele-cheie conform ultimei Legi a educaţiei 
naţionale (nr. 1/2011; a mai fost actualizată; ne-esențial): 

-Art. 4 – Finalitatea principală a educării o reprezintă 
formarea competenţelor (definite aici ca un ansamblu 
multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, 
deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare în situaţii diferite).

-Art. 13 – subliniază că învăţarea pe tot parcursul vieţii 
este un drept garantat. 

-Art. 68 – (1) Curriculumul naţional (care se grupează pe
„arii” = învăţământul primar şi gimnazial) se axează pe 
opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul 
de formare a elevului: 

a)competenţe de comunicare în limba română şi în limba 
maternă, în cazul minorităţilor naţionale; 

b)competenţe de comunicare în (anumite) limbi străine; 

c)competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi 
tehnologie; 
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d)competenţe digitale de utilizare a tehnologiei 
informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; 

e)competenţe sociale şi civice; 

f)competenţe antreprenoriale; 

g)competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

h)competenţa de a învăţa să înveţi. 

-Art. 68 (5) – subliniază ideea conform căreia învăţământul 
liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea 
competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice, 
în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. 

-Art. 70 (2) – biblioteca şcolară virtuală şi platforma 
e-learning includ programe, exemple de lecţii, ghiduri, 
exemple de probe şi reprezintă o concretizare a 
competenţei-cheie TSI – tehnologia societăţii 
informaţiei.
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-Art. 72 – face precizarea că evaluarea se centrează pe 
competenţe. 

-Art. 329 – Învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează 
pe formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie şi a 
competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau 
unei calificări. 

Competenţele-cheie conform Comisiei Europene

Definiţia promovată: Competenţele-cheie reprezintă un 
pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 
deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi 
indivizii pentru împlinire şi dezvoltare personală, pentru 
incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie 
dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi 
trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în 
continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. 
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• Toate ariile curriculare la noi, printre care şi aria

Tehnologii, din care face parte Informatica, au 
trebuit să fie compatibilizate cu cele opt domenii 
de competenţe-cheie stabilite la nivel european: 

1)Comunicarea în limba maternă.

2)Comunicarea în limbi străine.

3)Competenţe matematice şi competenţe de bază 
în ştiinţe şi tehnologii.

4)Competenţe digitale.

5)Competenţa socială şi competenţele civice.

6)A învăţa să înveţi.

7)Iniţiativă şi antreprenoriat.

8)Sensibilizare şi exprimare culturală.
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• Competenţele-cheie nu se formează de fapt prin studiul 

unei singure discipline; ele sunt transversale şi au în 
special un caracter teoretic, cu un grad înalt de 
generalitate, cuprinzând cunoştinţe, abilităţi (aptitudini, 
deprinderi) precum și atitudini

• Programa şcolară este expresia cea mai simplă a 
modelului curricular şi este structurată astfel: notă de 
prezentare, sistem de valori şi atitudini, 
competenţe-cheie (CC), competenţe generale (CG), 
competenţe specifice (CS), conţinuturi, sugestii 
metodologice

• Competenţele generale exprimate în programa şcolară 
se definesc pentru fiecare disciplină de studiu, au un 
grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se 
formează pe durata unui ciclu de învăţământ, deşi 
abordează niveluri de formare diferite de la un an la altul 
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• Aceste competenţe generale exprimă rezultate durabile 

ale învăţării, condiţionează nivelul la care elevul învaţă 
noi sarcini şi pot fi transferate la o mare varietate de 
sarcini specifice; pot fi focalizate pe cunoaştere, pe 
anumite abilităţi şi priceperi sau pe atitudini

• Competenţele specifice se formează pe parcursul unui 
an de studiu, sunt deduse din competenţele generale şi 
sunt etape intermediare în formarea acestora 

• Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se 
urmăreşte formarea competenţelor specifice şi implicit 
a competenţelor generale propuse; unităţile de conţinut
sunt organizate tematic

• Profesorul (și de Informatică) trebuie să subscrie 
întregul său demers didactic, de la proiectare şi până la 
evaluare, formării competenţelor elevilor
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• Competenţa şcolară este: un ansamblu de cunoştinţe, 

capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de elev în 
activitatea de învăţare şi utilizate în contexte specifice, 
adaptate vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, 
în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se 
poate confrunta în viaţa reală

• Succesul oricărei activităţi didactice este condiţionat de 
claritatea alegerii competenţelor pe care aceasta 
urmăreşte să le formeze sau să le dezvolte

• Să trecem puțin la ceea ce ne interesează mai mult

• Mai mult decât în oricare alt domeniu, învăţământului 
de informatică îi este caracteristică intenţionalitatea = 
orientarea către dezvoltarea unor competenţe care 
determină unele schimbări şi transformări ce  pot fi 
controlate şi dirijate 
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• Învăţământul preuniversitar trebuie să asigure 

în primul rând dobândirea unor cunoştinţe de 
informatică la nivel de cultură generală 

• Totuşi, cunoştinţele de tehnologia informaţiei, 
utilizarea calculatoarelor în rezolvarea 
problemelor din diversele domenii ale vieţii 
economice şi sociale reprezintă o cerinţă a 
integrării în toate domeniile profesionale ale 
pieţei muncii

• Din acest motiv, este posibil să admitem şi 
introducerea/ predarea în liceu, eventual în 
cadrul unor discipline opţionale, a unor aplicaţii 
suficient de complexe
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• Putem astfel cita, ne-exhaustiv desigur: Unity, 

pentru dezvoltarea aplicaţiilor vizuale (cu grafică 

şi animaţie 2D/3D), limbajul Java, aplicaţii pentru 

cursuri Cisco, software profesional pentru 

dezvoltare de aplicaţii dedicate telefoanelor 

mobile sau prelucrării audiovideo etc. 

• Astfel, în funcţie de filieră şi specializare, elevii 

trebuie să-şi formeze şi să-şi dezvolte, până la un 

anumit nivel de aprofundare, un sistem solid de 

competenţe legate de prelucrarea informaţiei cu 

ajutorul calculatoarelor personale 

• Competenţele-cheie în studiul informaticii sunt 

sumarizate mai jos; elevii ar trebui:
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a)Să dobândească cunoştinţele necesare 

înţelegerii principalelor aspecte legate de 

noţiunea de informaţie: culegere, prelucrare, 

stocare, transmitere 

b)Să-şi formeze şi să-şi modeleze modul propriu 

de gândire şi abordare a problemelor; înafară de 

a dezvolta gândirea, de a forma caracterul și 

personalitatea, informatica trebuie să formeze/  

dezvolte o manieră sistemică de abordare, prin 

analizarea progresivă a detaliilor sau prin  

rezolvarea în context (mult mai) general a 

problemelor particulare
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• Vorbim însă și despre gândirea algoritmică și 

practică, opusă cumva (deși ...) gândirii teoretice/ 

abstracte 

• O astfel de manieră de abordare a problemelor va 

lega cunoştinţele de programare de contextul 

bazei de date pe care o prelucrează şi de cel al 

soluţiilor pe care le va obţine 

• ||Formarea unor competenţe cognitive (în creier) 

||bazate pe gândirea algoritmică, analitică şi 

||sistematică, precum şi a unui mod de lucru 

||ordonat are consecinţe deosebite în evoluţia 

||elevului şi este un obiectiv esenţial al studiului 

||informaticii în învăţământul preuniversitar 
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c)Continuăm: elevii trebuie să-şi formeze/ dezvolte 
deprinderi de a munci individual şi în echipă; deși munca 
în informatică este (aparent) individuală, activitatea 
colectivă este esenţială în conceperea şi realizarea 
bazelor de date mari şi a produselor software de 
dimensiuni medii sau mari 

• Se impune formarea la elevi a acelor deprinderi 
elementare de lucru cu calculatorul care oferă şansa 
unei învăţări în ritmul propriu al fiecăruia, dar şi 
posibilitatea asimilării lucrului în echipă

• Acesta va fi un element esenţial de integrare socială şi 
va conduce la formarea unor trăsături de caracter ce 
pot oferi individualismului o alternativă civilizată; în 
viaţa reală activităţile nu se desfăşoară izolat; se 
impune realizarea unor aplicaţii complexe care necesită 
lucrul în grup, modularizarea programului şi păstrarea 
contactelor cu ceilalţi membri ai grupului 
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• Se realizează astfel asumarea responsabilităţii cu privire la 

finalizarea propriei munci şi asigurarea condiţiilor de 
finalizare a activităţii celorlalţi membri ai colectivului; 
conducerea raţională a activităţii de proiectare şi programare, 
dezvoltarea intuiţiei determină elevul să capete încredere în 
propriile-i forţe

d)Trebuie să coordonăm elevii a.î. să capete deprinderi care-l 
vor ajuta să devină un utilizator profesionist, să dobândească 
cunoştinţele necesare exploatării resurselor hard/ soft ale 
tehnologiei informatice actuale 

• Pentru aceasta, elevul trebuie să-şi formeze o cultură 
generală informatică, ce presupune identificarea şi 
înţelegerea funcţionării principalelor componente ale 
calculatorului şi reţelelor de calculatoare, precum şi 
dobândirea deprinderilor necesare utilizării noilor produse 
||software. Punctăm din nou faptul că, pentru dezvoltarea 
||acestor competenţe-cheie, trebuie urmărită dezvoltarea în 
||mod diferenţiat a următoarelor competenţe cognitive („în 
||creier”) şi apoi practice (posibil de a fi aplicate concret):
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–cunoaşterea şi utilizarea până la un anumit nivel de 
detaliu a sistemelor de operare, a mediilor de programare
cel mai des folosite (Windows, Unix, Linux etc.); 

–cunoaşterea structurii şi arhitecturii sistemelor de calcul 
şi a noţiunilor elementare de hardware, care să le permită 
să ia decizii corecte şi eficiente în situaţii care au legătură 
cu caracteristicile tehnice ale unui dispozitiv electronic de 
tip calculator personal la laptop, tabletă, smartphone etc.; 

–cunoaşterea şi utilizarea unui limbaj de programare de 
nivel înalt şi a unui limbaj de gestiune a bazelor de date
(C/C++, SQL, Prolog, Java, Python etc.), a noţiunilor 
elementare despre limbajele de asamblare/ limbaje 
„mașină” (măcar în liceele de specialitate), a unui mediu 
de programare vizual (de exemplu, C#) etc.; sau, de ce 
nu, Scratch (pentru gimnaziu sau chiar pentru clasele 
I-IV); 
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–cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor de proiectare a 
produselor-program cu caracter ştiinţific, a metodelor de 
elaborare/ folosire a algoritmilor (fundamentali, în special), 
a tehnicilor de optimizare a (complexităţii) algoritmilor;

–cunoaşterea unor noţiuni privind analiza şi proiectarea 
aplicaţiilor de gestiune economică; 

–cunoaşterea şi utilizarea unui unor procesoare de calcul 
tabelar; 

–cunoaşterea şi utilizarea celor mai uzitate programe 
utilitare, editoare de texte şi editoare grafice, pachete de 
programe de compresie (arhivare); putem menționa chiar 
programele antivirus (conceptual) sau noţiunile primare de 
inginerie de sistem; 

–cunoaşterea principalelor modalităţi de exploatare a 
facilităţilor oferite de reţelele locale sau/ şi interconectate, 
serviciile de Internet/ cloud, documentele html, facilităţile 
multimedia etc. 
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e)În sfârșit, legat de formarea competențelor-cheie, 
trebuie să vorbim și despre formarea unei 
conduite şi a unei moralităţi profesionale de 
calitate: ea reprezintă o competenţă de dezvoltare 
personală esenţială 

• În informatică, respectarea strictă a eticii 
profesionale este o necesitate impusă de 
respectarea legii copyright-ului (și nu numai)

• Elevii trebuie să conştientizeze impactul social al 
dezvoltării informaticii, care poate chiar să 
modifice societatea, de aici rezultând necesitatea 
înţelegerii rolului pe care ea îl are în schimbările 
din viaţa socială, economică, a aspectelor etice 
care derivă din aceste schimbări, a avantajelor şi 
riscurilor impuse de utilizarea (eventual obsesivă)
a „calculatoarelor” (de ex., rețelele de socializare)
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• Elevii trebuie să cunoască toate prevederile legale cu privire 

la dreptul de autor, confidenţialitatea informaţiilor, protecţia 
informației, efectele dezvăluirii informaţiei sau distrugerii ei
prin spargeri de parole, virusare, transfer neautorizat etc. 

• În plus, deși pare cumva deplasat, formarea trăsăturilor de 
caracter nu se poate realiza fără o cunoaştere a istoricului 
dezvoltării informaticii ca domeniu al culturii, a realităţii şi a 
perspectivelor, fără impunerea respectului faţă de valorile 
materiale şi umane, precum şi faţă de efortul colectivului din 
care elevul face sau va face parte 

• Acest aspect trebuie avut în vedere pe toată durata 
şcolarizării elevului şi nu trebuie să apară ca un scop în sine, 
ci ca un element „de coloratură”, de exemplu în contextul 
predării altor noţiuni

• ||Formarea unor trăsături ale personalităţii elevilor exprimate 
||şi ilustrate prin produsele lor informatice, face din imaginea 
||unui text-sursă, din modul de organizare a instrucţiunilor în 
||program, o oglindă fidelă a personalităţii intelectuale şi 
||sociale a elevului
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Proiectarea/ formarea competenţelor (cu 
accent pe Informatică)

• Am discutat despre CC (= competențele-cheie)

• Este momentul să revenim și să detaliem 
problematica generală privind CG (= 
competențele generale) și CS (competențele 
speciale) cu  particularizări pentru Informatică

• Putem considera că se poate aplica următorul 
„algoritm general” (sic !) pentru formarea 
competenţelor (în creier = subliniat):

Cunoştinţe (aplicabile)  Capacităţi, Abilităţi, 
Priceperi  Conştientizare  Atitudini, 
Comportamente pozitive  Competenţă
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• CG ale predării informaticii au anumite determinări care 

trebuie să pună în evidenţă:

–importanţa informaticii în lumea contemporană, în ştiinţă, în 
tehnică sau economie; 

–necesitatea învăţământului de informatică şi rolul acestuia în 
formarea culturii generale şi nu numai; 

||–necesitatea dezvoltării capacităţii intelectuale şi a gândirii 
||algoritmice și logice;

–necesitatea formării elevului pentru activităţile viitoare, ca 
utilizator de calculator, la diferite niveluri.

• Fixarea CG ale informaticii trebuie să răspundă cel puţin la 
următoarele două întrebări:

-De ce se predă informatica în şcoală ? 

-Ce se urmăreşte prin includerea ei în planul „global” de 
învăţământ (= curriculum = programă școlară) ? 

• Predarea Informaticii și a Tenologiei Informației și 
Comunicațiilor-TIC (în Gimnaziu), a Informaticii (în Liceu) 
vizează, cu certitudine următoarele C(foarte)G:
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–trezirea interesului pentru studiul acestora; 

–formarea priceperilor şi a deprinderilor de bază în 
utilizarea şi exploatarea calculatoarelor; 

–stimularea creativităţii; 

–integrarea utilizării informaticii în modul de gândire 
şi de viaţă al elevului.

• Vom reveni asupra unor alte CG (puțin mai 
concrete) după câteva alte considerații și exemple
privind curriculum-ul/ programa școlară și 
conținutul învățării (pe arii specifice și nivele 
diferite de studiu) = AVEȚI deja (vezi seminar ...)

• Oricum din CG-uri putem desprinde anumite 
competenţe specifice „globale” care pot fi la rândul 
lor structurate pe câteva nivele:
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• Nivelul obiectivului (al elevului)

• Nivelul subiectului (al profesorului)

• Nivelul acţiunii comune

La nivelul elevului, CS principale ar fi:

–integrarea şi asimilarea cunoştinţelor cuprinse în 
programă;

–memorarea activă a acestor cunoştinţe;

–dezvoltarea raționamentului (deductiv + inductiv);

–conştientizarea procedeelor ce stau la baza 
raţionamentelor;

–formarea capacităţii de analiză şi sinteză;

–formarea capacităţii de structurare şi planificare;

–formarea capacităţii de abordare a unei probleme 
complexe.
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• La nivelul profesorului: CS se referă, în general, la 

capacitatea acestuia de apreciere a fenomenelor şi 
consecințelor/ rezultatelor lor

• Nivelul acţiunii comune: avem în vedere asimilarea de 
către elev a noţiunilor şi aplicarea lor în practică

• Pe baza acestor consideraţii, se pot formula şi delimita 
CS ale fiecărui capitol, lecţie etc., cu detalierea tuturor 
componentelor

• Formularea CS trebuie făcută în termeni 
comportamentali precişi, excluzându-se formulările 
vagi; acest lucru presupune:

–identificarea performanţei finale vizate; 

–descrierea, în detaliu, a condiţiei esenţiale în care se 
poate produce comportamentul respectiv; 
–precizarea nivelului de performanţă la care trebuie să se 
ajungă pentru ca aceasta să fi acceptată ca atare.
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• Simultan, trebuie să se cunoască: 

–Cine va dirija modelarea unui comportament dorit? 

–Ce comportament observabil va dovedi că 

obiectivul a fost atins? 

–Care va fi produsul (performanţa) acestui (tip de) 

comportament? 

–În ce condiţii contextuale este „potrivit” să aibă loc 

comportamentul vizat ? 

–Pe baza căror criterii apreciem că „produsul final” 

este satisfăcător? 

• Mai exact, trebuie să răspundem la întrebarea 

„Cum pot dezvolta competenţele propuse ?”
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• Este astfel necesară o analiză complexă a tuturor 

categoriilor de resurse posibile (pe care le avem la 
dispoziție)

–o analiză a resurselor psihologice, care necesită 
cunoştinţe de psihologia copilului, a capacităţii de 
învăţare, a particularităţilor de vârstă şi natură psihică, a 
motivaţiei învăţării etc.; 

–o analiză a resurselor materiale; 

–o analiză a conţinutului învăţării. 

• Programa şcolară determină conţinutul învăţării, dar 
acest conţinut este prelucrat după două categorii de 
competenţe (repetăm: în creier și practic)

–cognitive (CC; adică, ce va şti efectiv elevul ?); 

–comportamentale, acţionale şi atitudinale (CCAA = ce va 
putea face practic, cu siguranță elevul ?). 
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• Ultima clasificare trebuie să stea la baza întocmirii 

planificării calendaristice (anuale/ semestriale)
pentru orice disciplină (așa proiectăm !)

• Din nou, putem face acest lucru folosind o 
procedură/ (algoritm):

–selectăm din manualul vizat conţinutul informativ 
propus de programă; 

–coroborăm acest conţinut cu cel formativ pretins/ 
așteptat (priceperi/ deprinderi/ abilităţi); 

–stabilim astfel temele efective care vor fi predate, 
raportăm totul la elementul timp și stabilim numărul 
de ore afectate fiecărei teme. (exemple concrete –
iar - la seminar; plus cele 2 slide-uri care „vin”)
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Competenţele generale şi specifice pe care le-am putea 
asocia (acestei – vezi Tabel/unei) planificări anuale sunt:

CG1.Identificarea conexiunilor dintre informatică şi societate.

CS1.1.Identificarea aplicaţiilor informaticii în viaţa socială.

CS1.2.Recunoaşterea situaţiilor în care este necesară 
prelucrarea algoritmică a informaţiilor.

CG2.Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a 
relaţiilor dintre acestea.

CS2.1.Descrierea unei succesiuni de operaţii prin care se 
obţin, din datele de intrare, datele de ieşire.

CG3.Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor.

CS3.1.Analizarea enunţului unei probleme şi stabilirea 
paşilor de rezolvare a problemei.

CS3.2.Reprezentarea algoritmilor în pseudocod.

CS3.3.Respectarea principiilor programării structurate în 
procesul de elaborare a algoritmilor.
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Continuare

CG4.Implementarea algoritmilor într-un limbaj de 
programare.

CS4.1.Transcrierea algoritmilor din pseudocod într-un limbaj 
de programare.

CS4.2.Identificarea necesităţii structurării datelor în tablouri.

CS4.3.Prelucrarea datelor structurate.

CS4.4.Utilizarea fişierelor text pentru introducerea datelor şi 
extragerea rezultatelor.

CS4.5.Utilizarea unui mediu de programare (pentru limbajul 
C/C++).

CG5.Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea 
datelor.

CS5.1.Elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor 
probleme din aria curriculară a specializării.

CS5.2.Alegerea unui algoritm eficient de rezolvare a unei 
probleme.
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• După realizarea planificării anuale este necesară 

proiectarea unităţilor de învăţare, detaliate la 
nivel de lecţie

• Unităţile de învăţare sunt teme stabilite de 
profesor; pot fi capitole sau subcapitole coerente 
din punctul de vedere al conţinutului şi care pot fi 
evaluate separat, dar și sumativ 

• În rubrica rezervată CS, acum se trec „simbolurile” 
corespunzătoare din programa şcolară „imediat 
superioară”

• Conţinuturile selectate sunt extrase, de asemenea, 
din lista de conţinuturi din programă 

• Numărul de ore alocate se stabileşte de către 
profesor în funcţie de experienţa acestuia şi de 
nivelul de achiziţii (presupus a fi obținut) ale 
elevilor 
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• Planificarea este, desigur, orientativă, iar 

eventualele modificări determinate de 

aplicarea efectivă la clasă se pot consemnate 

în rubrica „Observaţii” 

• O planificare anuală corect întocmită trebuie 

să acopere integral programa şcolară la nivel 

de competenţe specifice şi conţinuturi

• Putem da acum și un exemplu (la seminar) de 

planificare a unei unităţi de învăţare din 

planificările anuală deja exaemplificate

• Pentru a ajunge – în fine – la lecții, trebuie să 

vorbim mai întâi despre teoria curriculumului
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Teoria curriculumului

• Să începem prin a spune că este necesară o participare 
activă a fiecărui cadru didactic în îndeplinirea 
obiectivelor generale ale învăţământului, conform ideii 
că sistemul educaţional românesc trebuie să răspundă 
prompt atât cerinţelor pedagogice, cât şi celor ce implică 
transformarea societăţii

• Una dintre cele mai importante părţi ale acestui sistem 
este curriculumul şcolar privind conţinuturile 
învăţării

• În sensul politicii educaţionale: curriculumul defineşte
sistemul de procese decizionale, manageriale şi de 
monitorizare care precedă, acompaniază şi urmează 
proiectarea, elaborarea, implementarea, evaluarea şi 
revizuirea permanentă şi dinamică a setului de 
experienţe de învăţare oferite de şcoală



3-80
Curriculumul naţional în informatică

• Conţinutul învăţământului preuniversitar este asigurat 
prin curriculumul naţional

• Acesta este: ansamblul coerent al planurilor-cadru de 
învăţământ, al programelor şcolare şi al manualelor 
şcolare din învăţământul preuniversitar

• Curriculumul naţional cuprinde o parte numită şi nucleu: 
sistemul documentelor de tip regulator şi normativ în 
care se consemnează experienţele de învăţare 
recomandate elevilor prin intermediul şcolii

• Curriculumul desemnează: ansamblul experienţelor de 
învăţare pe care şcoala îl oferă tinerilor, cu scopul de 
a-i asista în descoperirea şi valorificarea maximă a 
propriilor disponibilităţi şi interese şi, în acelaşi timp, 
înseamnă ceea ce întreprind elevii în şcoală sub 
îndrumarea profesorilor în materie de învăţare şi 
dezvoltare personală 
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• Curriculumul naţional reprezintă deci: ansamblul 

experienţelor de învăţare prin care orice instituţie 
şcolară asigură realizarea idealului educaţional şi a 
finalităţilor învăţământului; acesta impune în primul 
rând fixarea cadrului de referinţă ca document 
regulator, înglobând anumiţi indicatori care vor asigura 
coerenţa (în termeni de procese şi produse) a întregului 
sistem curricular

• Planul-cadru de învăţământ este: un document 
regulator care delimitează ariile curriculare, obiectele 
de studiu şi alocarea de timp minimă şi maximă 
aferente acestora, pe niveluri de învăţământ 

• Programele şcolare: stabilesc programele analitice, 
insistându-se asupra conţinutului particular (acestea 
fiind realizate pe clasele şi disciplinele prevăzute în 
planul-cadru); în consecinţă, există metodologii de 
aplicare a lor, reprezentând ghiduri de implementare, 
reglementări suplimentare etc.



3-82
• O discuţie mai vastă asupra manualelor alternative şi 

asupra curriculumului la alegerea şcolii ar fi benefică, 
dar necesită un spaţiu mult prea mare 

• Introducerea unui curriculum naţional a fost însoţită de 
o serie de concepte noi, atât la nivelul documentelor 
regulatoare, cât şi la nivelul programelor, ele fiind 
prezentate succint (neexhaustiv şi, din motive obiective, 
poate nu în ultima formă) în cele ce urmează 

• Un absolvent de liceu ar trebui să: poată sintetiza 
principalele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini dezirabile 
obţinute la capătul parcursului şcolar obligatoriu, în 
concordanţă cu aşteptările societăţii faţă de el

• În termeni operaţionali („inițiali”), de la un absolvent de 
învăţământ obligatoriu se aşteaptă să (în mare):

-comunice eficient în situaţii reale;
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-înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de 
comunităţi (locală, naţională, europeană etc.);

-demonstreze flexibilitate, capacitate de adaptare şi de 
integrare în medii diverse;

-rezolve probleme, să ia decizii şi să-şi exprime opiniile, 
folosind gândirea critică şi creativă;

-folosească în mod eficient tehnologiile relevante pentru 
viaţa de toate zilele;

-înţeleagă fenomenele esenţiale ale naturii înconjurătoare 
şi ale mediului social imediat;

-contribuie la structurarea şi ocrotirea unei vieţi sociale de 
calitate;

-aplice şi să-şi valorifice propriile experienţe de învăţare, 
în scopul dezvoltării unui ansamblu personal de atitudini şi 
al identificării viitoarei orientări profesionale;

-îşi formeze (și singur) capacităţile şi motivaţiile pentru o 
învăţare/ educație permanentă.
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• Un ciclu curricular : exprimă un concept bazat pe stadiul 

de dezvoltare psihopedagogică al elevilor şi care oferă 
un set coerent şi clar de obiective de învăţare – pt 
obținerea de competențe - reflectate la nivelul 
programelor şcolare

• Specificitatea dominantelor curriculare ale fiecărui ciclu 
în parte este importantă atât pentru proiectarea 
curriculumului, cât şi pentru profesori, elevi, părinţi etc.

• ||Curriculumul nucleu şi curriculumul la decizia şcolii sunt 
||cele două segmente principale care concură la 
||formarea curriculumului naţional

• Curriculumul nucleu este (general) obligatoriu pentru 
toate şcolile şi toţi elevii, reprezentând segmentul prin 
care învăţământul public speră să asigure egalitatea 
şanselor; acesta reprezintă unicul sistem de referinţă 
pentru examinarea externă admisă în sistem şi 
constituie baza standardelor naţionale de performanţă şi 
de evaluare
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• Curriculumul la decizia şcolii: vizează practic zona 

opţională a curriculumului naţional şi se concretizează prin:

–segmentul opţional al disciplinelor obligatorii;

–disciplinele propriu-zis opţionale.

• Avantajele acestui mod de abordare a organizării 
curriculare sunt:

–decongestionarea materiei;

–creşterea posibilităţilor de opţiune pentru elevi şi profesori;

–asigurarea parcursurilor individuale de învăţare;

–creşterea posibilităţilor unităţii şcolare de a-şi determina 
propriul curriculum;

–posibilitatea utilizării flexibile a segmentului neobligatoriu din 
programe în funcţie de nevoile locale de educaţie şi formare;

–obligativitatea stabilirii unor standarde coerente de 
performanţă;

–obligativitatea formării resurselor umane necesare (profesori 
şi manageri).
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• Putem spune că: ariile curriculare reprezintă grupaje de 

discipline, precum şi de domenii şi obiecte opţionale, fiind 
neschimbate pe întreaga durată a şcolii (segmentului şcolar)

• Ponderea lor pe cicluri şi clase variază în timp: obiectele de 
studiu sunt părţi ale ariilor curriculare şi pot fi obligatorii sau 
opţionale

• Programele şcolare: stabilesc obiectivele/ competențele şi 
conţinuturile propriu-zise ale învăţării la nivelul obiectelor de 
învăţământ; se reglează astfel atât procesul de 
predare-învăţare, cât şi realizarea manualelor şi a altor 
materiale suport destinate procesului de predare-învăţare

• Programa şcolară ar trebui să cuprindă, pentru „atingerea” 
finală a competențelor dorite: modelul curricular al 
disciplinei; obiectivele-cadru ale disciplinei; obiectivele de 
referinţă; activităţile de învăţare recomandate; conţinuturile 
sugerate pentru autorii de manuale; standardele de 
performanţă pe „ciclu curricular” (adică: ciclul achiziţiilor 
fundamentale = primar, ciclul de dezvoltare = gimnazial,
ciclul de observare/ orientare = liceal)
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• Pe baza planului-cadru gândit la nivel naţional, 

este normal că fiecare şcoală îşi poate decide 
propria schemă orară, în funcţie de proiectul 
curricular pe care-l realizează

• Se poate astfel contura „personalitatea” şcolii, 
într-o societate care-şi propune să respecte şi să 
valorizeze diversitatea, în contextul respectării 
standardelor internaţionale, al unei educaţii de 
calitate şi acordării unor şanse cu adevărat egale 
tuturor tinerilor

Elaborarea ofertei curriculare

• Oferta curriculară generală este: o componentă a 
culturii curriculare naţionale, o parte integrantă a 
curriculumului naţional
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• Proiectarea şi elaborarea curriculumului nu 

sunt apanajul unei elite, un sistem educaţional 

puternic trebuind să fie preocupat de formarea 

iniţială şi continuă a unui contingent numeros 

şi bine pregătit de cadre didactice capabile să 

proiecteze şi să elaboreze un curriculum

• O asemenea ofertă trebuie să urmărească: 

compatibilitatea sistemului de învăţământ 

(românesc) cu alte sisteme de învăţământ 

performante din lume, în acelaşi timp cu 

mărirea impactului sistemului de învăţământ 

asupra reformei societăţii româneşti



3-89
• Oferta curriculară a fiecărei unităţi şcolare este un 

atu important pentru „rezonanţa” şcolii în 
microclimatul socioeconomic în care s-a integrat

• Pornind de la finalităţile fiecărui ciclu de pregătire, 
oferta curriculară a unei unităţi şcolare trebuie să 
ţină cont de următoarele elemente: nivelul de 
studiu, profilurile şi specializările existente, baza 
didactico-materială, resursele umane, preferinţele 
părinţilor şi elevilor, specificul local, standardele 
ocupaţionale, contextul sociocultural etc. 

• Decizia privind modul în care va fi abordat acest 
segment de curriculum aparţine deopotrivă 
ofertanţilor (şcolii, adică profesori, manageri) şi 
beneficiarilor (elevi, părinţi, reprezentanţi 
autorizaţi ai comunităţii locale)



3-90
• Curriculumul la decizia şcolii poate fi astfel orientat 

spre:

-Curriculumul nucleu aprofundat : cuprinde numărul 
maxim permis de ore din planul-cadru şi este conceput 
pentru o atingere integrală şi efectivă a obiectivelor şi 
conţinuturilor din trunchiul comun (poate fi util claselor cu 
un nivel mediu spre slab al pregătirii de specialitate)

-Curriculumul extins: cuprinde numărul maxim de ore din 
plaja orară, dar în scopul extinderii obiectivelor şi 
conţinuturilor din trunchiul comun (poate fi util claselor cu 
performanţe bune la diciplina de specialitate)

-Curriculumul elaborat în şcoală: această componentă 
permite introducerea de opţionale de tip nou, care 
abordează o tematică diferită, din afara programei 
obligatorii (util pentru a exploata resursele şi tradiţiile 
locale sau pentru a întâmpina cerinţele şi exigenţele de 
instruire ale elevilor, părinţilor, comunităţii etc.)
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• Aspectele formative şi informative cuprinse în 

curriculumul la decizia şcolii pot constitui obiectul unei 
evaluării interne 

• Didactica „noastră” (învăţământ gimnazial şi liceal) se 
referă, în principal, la obiectivele formative (generale) 
ale studiului informaticii (în scopul formării de 
competențe utile) şi legăturii acesteia cu alte discipline, 
la metodele şi mijloacele didactice specifice disciplinei, 
principiile didactice clasice aplicate în predarea 
informaticii, planurile de învăţământ, programele 
şcolare, manualele şcolare ş.a.m.d.

Planurile de învăţământ

• Planurile-cadru: precizează disciplinele de învăţământ 
în succesiunea lor pe ani de studiu şi tipuri de şcoli sau 
niveluri 
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-Pentru fiecare disciplină în parte sunt stabilite 
numărul de ore pe săptămână şi ani de studiu, 
precum şi numărul de ore de aplicaţii practice de 
laborator, acolo unde este cazul

-Acestea au un caracter unic şi obligatoriu pentru 
fiecare stadiu de pregătire sau tip de şcoală, 
cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasă 
(perioadă de studiu)

-Într-un moment de reorganizare a mecanismului de 
achiziţii de cunoştinţe, conceperea unui curriculum 
este o întreprindere greu de realizat dacă ţinem cont 
de faptul că se impune renunţarea la lucruri 
depăşite, dar şi păstrarea unor soluţii viabile

• La baza elaborării planurilor-cadru stau 
următoarele principii (NU este vorba despre 
principiile didactice, care au fost deja discutate):
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a) Principiul selecţiei culturale (alegerea domeniilor 
cunoaşterii şi gruparea lor în arii curriculare) vizează 
armonizarea dintre particularităţile personalităţii elevului, 
aptitudinile şi interesele sale personale (exprimate prin 
opţiunea pentru o anumită filieră şi specializare), 
diversitatea domeniilor cunoaşterii sau perenitatea 
componentelor de bază ale personalităţii şi a valorilor 
asociate acestora, proprii unei societăţi democratice 

b) Principiul coerenţei vizează caracterul omogen şi 
echilibrat al parcursului şcolar, având în vedere integrarea 
verticală şi orizontală a ariilor curriculare în cadrul fiecărei 
filiere, profil şi specializare, această integrare fiind 
exprimată în raporturile procentuale dintre ariile curriculare 
şi disciplinele de studiu
c) Principiul funcţionalităţii presupune organizarea 
parcursului şcolar pe cicluri și arii curriculare care să 
respecte caracteristicile de vârstă, interesele şi motivaţiile 
elevilor;
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-Acest principiu, coroborat cu strategiile de 

organizare internă a curriculumului, a determinat 

structurarea procesului de învăţare pe cicluri 

curriculare (= periodizări ale şcolarităţii) care se 

suprapun structurii sistemului de învăţământ, cu 

scopul de a focaliza obiectivele majore ale fiecărei 

etape şcolare şi de a regla prin modificări 

curriculare procesul de învăţământ

-Ciclurile curriculare asigură continuitatea în 

momentul trecerii de la o treaptă de şcolarizare la 

alta prin conexiuni explicite la nivelul curriculumului, 

corelarea structurii curriculare cu vârsta psihologică, 

transferul de metode şi procedee didactice
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d) Principiul egalizării şanselor vizează oferta de 
oportunităţi echivalente de continuare a şcolarizării 
în condiţiile unor parcursuri şcolare diferenţiate. 
Acest principiu solicită un raport adecvat între 
trunchiul comun şi disciplinele la decizia şcolii.

e) Principiul flexibilităţii parcursurilor individuale este 
concretizat prin oferta de pachete opţionale, la nivel 
central sau local, pentru fiecare arie curriculară.

• ||Curriculumul actual, este astfel bazat pe formarea 
||de competențe ale elevilor, și nu pe obiectivele 
||școlare, „atașate inițial” profesorilor, face loc 
||opţiunilor elevilor, permite o reală instruire 
||multidisciplinară, o interdisciplinaritate efectivă în 
||abordarea conţinuturilor, orientând formarea 
||elevilor în direcţia capacităţilor de bază ale 
||viitorului specialist în informatică; amintim: 
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–formarea gândirii algoritmice (capacitatea de abordare 
sistemică a problemelor);

–capacitatea de abstractizare; 

–capacitatea de comunicare (imediată, eficientă, corectă);

–capacitatea de exploatare a facilităţilor oferite de 
tehnologiile informaţionale moderne.

• Descentralizarea curriculară încurajează parcursurile 
individuale de învăţare şi spulberă mitul obligativităţii şi 
uniformităţii parcurgerii conţinuturilor, oferind cadrelor 
didactice o flexibilitate de decizie şi acţiune

• Dacă la liceu prezenţa disciplinelor de informatică în 
trunchiul comun le conferă un statut sigur, la gimnaziu, 
abia în 2016 s-a decis ca în Planul-cadru să apară o 
disciplină obligatorie, Informatică şi TIC, prevăzută 
(seminar) cu n ore pe săptămână la (toate ...) clasele
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• Şcolile gimnaziale vor avea nevoie de resurse logistice 

și tehnice (precum şi de cadre didactice specializate) 
pentru a putea susţine această schimbare; numai astfel 
elevii vor avea şanse egale la o educaţie corectă în 
domeniul IT, educaţie esenţială într-o societate 
informatizată

• O prezentare succintă a disciplinelor de informatică ce 
se regăsesc în prezent în curriculumul naţional (la 
liceu) poate fi găsită pe pagina Ministerului Educației

• Trebuie să amintim câteva lucruri și despre:

Programele şcolare (analitice, curriculare)

• Programele şcolare (analitice): stabilesc conţinutul 
disciplinelor (inclusiv pt Informatică), pentru fiecare an 
de studiu şi materie, pe niveluri, filiere, profiluri şi 
specializări, precum şi pe forme de învăţământ
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• Acestea precizează ce cunoştinţe, priceperi, deprinderi 

trebuie să-şi însuşească elevii în anul de studiu 
respectiv şi care este succesiunea în care trebuie ele 
dobândite

• Programele sunt elaborate de comisia de specialitate a 
MEC, sub coordonarea Consiliului Naţional pentru 
Curriculum (CNC), din care fac parte cadre didactice cu 
experienţă din învăţământul universitar, profesori de 
liceu cu rezultate deosebite în activitatea la catedră, 
inspectori şcolari din cadrul inspectoratelor judeţene şi 
al ministerului, psihopedagogi şi cercetători de la 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE) + (poate) MCID

• O programă şcolară adecvată: este rezultatul unui 
exerciţiu colectiv, desfăşurat sub semnul unui 
profesionalism specific, dar nu exclude inovaţia 
curriculară locală, la nivelul individului sau colectivului 
didactic; este necesară parcurgerea următoarelor 
etape:
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–elaborarea individuală (propuneri de programă), care se face 
de către colectivele de catedră ale unităţilor de învăţământ sau 
de către cadrele didactice, individual;

–analiza propunerilor şi apoi elaborarea colectivă; aceasta 
presupune stabilirea formei finale a unei propuneri de 
programă de către echipe de lucru, stabilite, de regulă, de 
către comisia de specialitate a ministerului de resort;

–prezentarea şi argumentarea în faţa comisiei de specialitate
a ministerului a formei stabilite de echipele de lucru.

• După o perioadă (câteva săptămâni), răgaz în care fiecare 
membru analizează programa rezervată subcomisiei din 
care face parte, aceasta este rediscutată şi i se aplică 
modificările necesare

• Programele astfel finalizate sunt supuse aprobării CNC

• Elaborarea programelor şcolare, inclusiv a celor de la 
disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, trebuie să 
îndeplinească anumite cerinţe de ordin ştiinţific, psihologic, 
didactic şi metodic 
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Programa şcolară pentru un obiect de studiu trebuie să 
conţină:

–o notă informativă cu privire la scopurile şi obiectivele 
predării, indicaţii relative la ordonarea materiei şi repartizarea 
orelor pe capitole, subcapitole, teme ş.a.m.d.;

–numărul de ore pe săptămână, numărul de ore de laborator 
(dacă e cazul), numărul de ore alocat recapitulărilor, ore la 
dispoziţia profesorului ş.a.m.d.;

–competenţele-cheie, competenţele generale şi cele specifice 
(la clasele V-XII);

–valori şi aptitudini pe care elevii le vor dobândi după 
parcurgerea disciplinei;

–conţinuturile de studiat prezentate în concordaţă cu 
competenţele vizate, numărul de ore alocat lucrărilor scrise, 
recapitulărilor, evaluării, ore la dispoziţia profesorului ş.a.m.d.;

–sugestii metodologice; 

–îndrumări cu privire la folosirea manualelor, materialului 
bibliografic etc.
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• Programa actuală nu prevede un număr fix de ore pentru 

fiecare temă în parte, aceasta fiind lăsată la aprecierea 
profesorului, în funcţie de particularităţile claselor şi de 
condiţiile specifice de predare

• Preocupările privind elaborarea programelor şcolare pentru 
disciplinele de informatică sunt îndreptate spre 
îmbunătăţirea programelor în sensul punerii de acord a 
conţinuturilor cu cerinţele sociale

• Se doreşte să se realizeze o pregătire a elevilor în direcţia 
satisfacerii cerinţelor necesare integrării rapide a 
absolvenţilor în activitatea economică

• Dinamica conţinuturilor este o cerinţă esenţială pentru 
programa şcolară a disciplinelor de informatică, necesară 
menţinerii pasului cu progresele realizate în domeniu

• Trebuie să remarcăm şi faptul că există o tendinţă (cu 
efecte nu tocmai benefice, după opinia noastră; însă ... nici 
invers ...) de realizare a unei programe la un nivel ştiinţific 
foarte ridicat şi cu un volum de conţinuturi foarte amplu
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• Nu trebuie scăpat din vedere nici un moment faptul că o 

programă şcolară, odată concepută şi aprobată, este 
obligatorie pentru toţi elevii, dar nu toţi sunt foarte dotaţi 
şi motivaţi

• Elaborarea curriculumului este însă un proces continuu, 
care marchează perioade de schimbări profunde şi care 
ţinteşte îndelungi perioade de stabilitate 

• Curriculumul actual îşi propune să realizeze stabilitatea 
printr-un echilibru între componenta naţională (care 
vizează trunchiul comun) şi componenta locală (care 
vizează oferta curriculară a şcolii)

• Elaborarea curriculumului local devine astfel o 
componentă esenţială a activităţii didactice, o rezultantă 
a eforturilor reunite ale conducerii şcolii, cadrelor 
didactice, elevilor, părinţilor, precum şi ale altor parteneri 
sociali viabili
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• Ar trebui, poate, „văzut” (dacă nu și discutat 

atent) – vezi seminarii, de fapt – măcar unul 
dintre programele analitice pentru disciplinele 
de informatică aflate în vigoare în prezent 
(sunt și sugestiile metodologice acolo ...)

• Vom reveni – după partea de curs dedicată 
elaborării strategiei didactice, și după ce 
căpătăm ceva experiență cu ... limbajul
specific – la: Teoria instruirii (manuale 
școlare, caietele elevilor etc.) și Teoria 
evaluării (aprecierea cunoștințelor elevilor și 
practica evaluării, repetare și recapitulare, 
prevenirea rămânerilor în urmă etc.)
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Elaborarea strategiei didactice

• Aceasta presupune alegerea și îmbinarea 
judicioasă a „celor 3M” (Metode, Materiale, 
Mijloace)

• Putem astfel vorbi despre tehnici de învățare, 
precum și de procedee didactice

• Selectarea tehnicilor de învăţare se va face în 
funcţie de materialele didactice necesare/ 
avute la dispoziție (variază în funcţie de 
metodele utilizate), iar metodele sunt 
determinate de competenţele de dezvoltat, de 
conţinutul lecției şi de nivelul colectivului de 
elevi
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• Putem vorbi chiar despre crearea unui scenariu 

didactic: este o descriere anticipată a 
desfăşurării pas cu pas a fiecărei lecţii; gradul de 
detaliu vizează aspectele esenţiale ale condiţiei 
unui elev pe parcurs precum și de schimbările pe 
care intuim că vor trebui să fie efectuate

• Revenind puțin și la competențe, la nivelul cel mai 
„de jos” (= lecție), apare util să facem o scurtă 
recapitulare, precum și niște precizări mai de 
detaliu

• În momentul proiectării unei lecţii, vom avea în 
vedere formarea (și) de (compet. „intermediare”):

–competenţe sub raport stadial

–competenţe sub raport psihopedagogic
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• În cele ce urmează, vom relua discuția despre majoritatea 

claselor de competențe deja întâlnite; nivelul la care am 
ajuns va conduce însă și la câteva diferențe conceptuale; 
de asemenea vor apare câteva competențe „noi” (deși 
întâlnite la un nivel superior de detaliu, dar sub alt „nume”) 

a) Competenţe sub raport stadial: pe acestea le-am mai 
întâlnit, aproape în totalitate (în sensul amintit); facem astfel 
câteva precizări, necesare credem, generate de detaliere:

• Competenţele-cheie (CC): definesc elementele şi sarcinile 
rezultate din delimitarea scopului final al educaţiei, cum ar fi 
cele legate de formarea unei personalităţi puternice, 
complexe, cu o mare dispoziţie spre iniţiativă şi creativitate

• Avem în vedere:

–formarea capacităţii de asimilare a cunoştinţelor de către 
elevi; dar și

–formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor şi a 
experienţei deja dobândite la rezolvarea unor sarcini 
necunoscute, apărută pe parcursul derulării procesului 
didactic; 
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–formarea limbajului ştiinţific de specialitate; 

–formarea unei atitudini ştiinţifice; trebuie insuflat 

tuturor respectul pentru ştiinţă, importanţa acesteia 

în evoluţia sa ulterioară; procesul de cunoaştere nu 

se încheie într-o perioadă determinată de timp, iar 

procesul de cercetare trebuie să prelucreze orice 

informaţie în mod critic pentru a fi eficient, fără a se 

face afirmaţii categorice/definitive.

• Să mai punctăm și faptul că fiecare dintre CC este 

orientată către anumite laturi ale procesului de 

educaţie: intelectuală, tehnologică, profesională, 

morală, estetică, fizică etc.
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• Competenţe generale (CG) ale disciplinei, sunt 

deja formulate în planul-cadru al procesului de 
învăţământ (privit ca un sistem complex şi într-o 
permanentă evoluţie)

• Prin acestea, se urmăreşte în primul rând 
dobândirea unei culturi generale de bază sau a 
unei meserii (în şcolile de profil); putem vorbi și 
despre o inițiere în cultura de specialitate (lăsată 
totuși, în general, pentru învăţământul superior)

• Competenţe specifice (CS), care se definesc pe 
fiecare obiect de studiu; ele se formează, în 
genere, pe întregul parcurs al unui an şcolar

• CS sunt derivate din CG, fiind etape în 
dobândirea acestora; pentru fiecare CS se 
asociază (prin programă) unităţi de conţinut
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• Se mai poate vorbi însă și despre așa-numitele 

Competenţele derivate (CD): acestea privesc 
îndeplinirea concretă a unor activităţi curente, 
cum ar fi cele legate de redarea unei lecţii predate 
sau de exemplificarea unor teme de laborator

b) Competenţe sub raport psihopedagogic: sunt 
acele competenţe necesare formării de capacităţi 
intelectuale (teoretice/ practice) şi/ sau afective; 
detaliind, și ele pot fi clasificate în următoarele 
categorii (am mai discutat, cu o altă optică):

• Competenţe cognitive (CCO): prin acestea se 
urmăreşte formarea/ dezvoltarea – întâi în creier, 
deci - a următoarelor capacităţi intelectuale:

–cunoaşterea (competențe de): posibilitatea de a 
îndeplini sarcini legate de memorarea, 
reproducerea şi recunoaşterea materiei de asimilat; 
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–înţelegerea (competențe de): se referă la 

capacitățile de transpunere, interpretare şi 

extrapolare a conceptelor introduse; transpunerea

înseamnă reformularea unei definiţii/ noţiuni sau a 

unui rezultat cu propriile cuvinte; va implica, de 

exemplu, capacitatea de traducere a unui algoritm 

dintr-o reprezentare oarecare într-un limbaj 

implementat; interpretarea înseamnă înţelegerea 

comportării/ evoluţiei unui obiect/ sistem dat într-un 

context/ mediu clar precizat; în sfârșit, extrapolarea

(competențe de ...) ar avea drept consecinţă 

căpătarea îndemânării de a evidenţia consecinţe 

noi, neidentificate încă; ele se pot sub-împărți în: 
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–(capacități privind) analiza: vizează posibilitatea ca  
elevul să gândească discriminativ, profund, 
deductiv; mai mult, ca acesta să distingă faptele 
concrete (noi) de ipotezele (generale) de lucru; 

–(capacități privind) sinteza: vizează – în principal –
activitatea intelectuală de corelare logică a 
fenomenelor observate şi a cunoştinţelor asimilate, 
în vederea realizării unor lucrări cu caracter 
personal; 

–(capacități privind) (auto)evaluarea: implică 
posibilitatea formulării de către elevi a unor judecăţi 
de valoare, originale (de natură ştiinţifică, socială, 
culturală), raportate, desigur, la cantitatea de 
informaţii acumulate până în acel moment. 
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• Continuăm cu:

• Competenţe psihomotorii (CPS): includ perceperi, 
capacităţi, deprinderi motorii/ practice legate de 
utilizarea corectă a întregii aparaturi de laborator 
(tastatură, mouse, joystick etc.); necesită rapiditate, 
precizie, o bună coordonare a mişcărilor, agilitate, 
supleţe

• Competenţe afective (conative) (CAF): cuprind emoţii,  
sentimente superioare; contribuie la formarea conştiinţei
şi conduitei morale și vizează astfel, în mare, formarea 
intereselor, atitudinilor şi valorilor etico-morale, a 
personalităţii elevului

• Deşi nu crearea (se începe mult mai devreme, de fapt) 
unor asemenea deprinderi reprezintă scopul principal al 
predării informaticii în gimnaziu/ liceu, rezultatele 
indirecte pot fi spectaculoase; avem o societatea 
informaţională, iar informatica va deveni cu siguranță un 
mediu de lucru pentru toate celelalte discipline
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• Este momentul să subliniem alte câteva lucruri, ne-punctate

• Scopul principal al cursului nu este acela de a intra în 
detaliile elaborării unui plan sau a unei programe analitice 
pentru o disciplină de Informatică (știința calculatoarelor = 
Informatică; tehnologia informației și comunicației = TIC)

• Acestea fac parte din strategiile (pe termen scurt/ lung) de 
dezvoltare/ promovare a unor discipline şi sunt de 
competenţa consiliilor profesorale școlare, inspectoratelor, 
senatelor universitare, ministerului de resort etc. 

• ||În momentul în care un plan de învăţământ şi o programă 
||analitică sunt însă fixate, alegerea CS din programă şi 
||stabilirea CD pentru o lecţie reprezintă obligaţia 
||profesorului şi constituie o parte indispensabilă a oricărei 
||proiectări didactice 

• Formarea competențelor presupune în plus faptul că un 
cadru didactic are o orientare globală şi coerentă asupra 
întregului proces de învăţământ, că el cunoaşte şi aplică în 
mod curent elementele de didactică/ metodică, că procesul 
în sine de coordonare a învăţării în clasă nu mai are secrete



3-114
• ||În urma oricărei lecţii, elevii trebuie să dobândească 

||anumite cunoştinţe, să aibă abilitatea de a le structura 
||(analiza, sintetiza) în mod creator

• Ei au nevoie să aibă şi posibilitatea de a se manifesta 
direct, intervenţia profesorului trebuind să fie mai degrabă 
discretă 

• Prin urmare, scopurile urmărite trebuie transpuse în 
competenţe formulate în termenii unor operaţii, acţiuni sau 
manifestări observabile şi aflate în concordanţă cu cerinţele 
generale 

• Formarea competențelor derivate (CD) constituie astfel un 
scop imediat; în anumite situaţii, poate avea şi o finalitate 
pe un termen mai lung, în ideea că deprinderile şi 
cunoştinţele dobândite anterior vor trebui să fie completate 
prin acţiuni viitoare care să contribuie decisiv la includerea 
lor în sistemul individual de cunoştinţe, deprinderi şi 
priceperi

• Formarea de competenţe trebuie să implice, eventual 
gradat, etape diferite de dificultate care să precizeze:
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–competenţe în termeni comportamentali observabili; 

–sarcini concrete de învăţare, precum şi contextul de 
realizare; 

–criteriul de succes şi modul de evaluare.
• Să amintim și aici, la modul general, despre:

Momentele lecţiei

• Principalele momente ale unei lecţii lecţii de „predare-
învățare” („normale”) pot fi sumarizate astfel:

–captarea atenţiei;

–enunţarea competenţelor de dezvoltat;

–reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior (și necesare);

–prezentarea conţinutului noii lecţii;

–dirijarea (pe parcurs a) învăţării;

–asigurarea feedbackului (mereu);

–intensificarea (periodică a) atenţiei;

–asigurarea retenţiei şi transferului de cunoştinţe.
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• Succesiunea şi importanţa lor variază de la un tip de 

lecţie la altul

• Principalele tipuri de lecţii sunt:

–lecţia de comunicare/ însuşire (= predare-învățare) de noi 
cunoştinţe; 

–lecţia de formare de priceperi şi deprinderi; 

–lecţia de fixare şi sistematizare;

–lecţia de verificare şi apreciere (= evaluare) a rezultatelor 
şcolare + recapitulare (și aici – diverse forme ...)

–lecţia mixtă. 

• ||Subliniem: lecţia este, în concepţia noastră, un act de 
||creaţie care nu se poate încadra în şabloane

• ||Profesorul se bazează doar pe anumite sugestii pentru 
||întocmirea de diverse scenarii (alte discuții/ exemple de 
||proiecte de tehnologie didactică – la seminarii)
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• Ultima parte a cursului trebuie să o dedicăm 

trecerii în revistă a tot ceea ce poate fi cuprins 
sub titulatura de Metode, tehnici şi procedee 
didactice

• Vom trece acolo în revistă, pe rând, cele mai 
importante astfel de metode/ tehnici/ procedee 

• Exemplele concrete le vom alege, desigur, din 
Informatică; la Seminar, deja s-a „atins” această 
parte, chiar la nivel de detaliu (= lecție/ proiect de 
tehnologie didactică)

• La Curs vom alege, cu ajutorul vostru, teme mai 
generale, având – sperăm - exemplificări multiple

• Înainte însă, mai avem de studiat, ca și capitole 
distincte: Teoria instruirii și Teoria evaluării
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Teoria instruirii

Teoria instruirii trebuie să fixeze, la nivel general și de detaliu, 
modalitatea de achiziționare și fixare a cunoștințelor presupuse 
a fi esențiale, prin anumite metodologii și reguli clare

Începem cu Manualele şcolare, care: reprezintă mijloacele 
didactice principale folosite în procesul de învăţământ pentru 
scopul precizat anterior; ele sunt „profesorul la purtător” al 
elevului şi principalul material bibliografic al acestuia 

• Manualul exemplifică, printre altele, conţinutul detaliat al 
programelor şcolare, funcţia lui principală fiind aceea de 
informare a elevului, mijlocul său principal de documentare

• Autorii de manuale trebuie să ţină seama că acestea ar 
trebui nu numai să-l ajute pe elev să înveţe, ci şi să-l 
obişnuiască cu munca/ studiul individual

• Manualul trebuie să îndrume elevul spre o gândire 
independentă şi să-l îndemne la continuarea efortului 
creator; nu trebuie însă să inhibe sau să orienteze (voit sau 
nu) în – doar - anumite direcţii 
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• Crearea pieţei libere a manualelor şcolare şi trecerea 

de la manualul unic la cele alternative, au însemnat un 
pas înainte

• O mare parte dintre funcţiile manualului pot fi preluate, 
în învăţământul de informatică, de către calculator; 
acesta poate fi privit şi ca manual, şi ca profesor, 
exercitându-şi atât funcţia de comunicare de 
cunoştinţe, cât şi cea de verificare a acestora, sau de 
evaluare permanentă a gradului (relativ) de acumulare 
a cunoştinţelor

• Dacă discutăm despre documentaţiile de firmă, opinăm 
că acestea nu se ridică (şi nici nu trebuie) la nivelul 
didactic al manualelor şcolare, rolul lor fiind pur 
informativ şi destinat nu neapărat specialiştilor sau 
viitorilor cunoscători; tehnicile de învăţare şi evaluare a 
nivelului atins, corectarea deprinderilor şi completarea 
cunoştinţelor (simultan cu descoperirea lipsurilor) nu 
pot fi realizate decât de profesor „în persoană” 
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• Manualul are încă un rol deosebit, şi anume acela de 

măsură a gradului de profunzime în abordarea 
noţiunilor, precum şi a domeniului ca atare; el ne poate 
indica până la ce grad de complexitate şi detaliu trebuie 
întreprins demersul didactic 

• Apariţia manualelor alternative scoate în evidenţă, o 
dată în plus, diversitatea punctelor de vedere în această 
privinţă

• Mai mult, rolul manualului ca mijloc de comunicare de 
cunoştinţe se diminuează continuu în învăţământul 
modern, locul lui fiind luat de alte mijloace didactice, mai 
eficiente şi mai atractive: mijloacele audiovizuale 
specifice informaticii, calculatoarele cu echipamente 
periferice speciale, sistemele multimedia, utilizarea unor 
suporturi de mare capacitate şi cu posibilităţi rapide de 
acces şi de (re)găsire a informaţiei

• Putem vorbi și despre utilizarea hologramelor, și chiar a 
virtual & augmented reality
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• Disciplina Informatică, din cadrul profilului matematică-

informatică, dar și ca „substanță” inter-disciplinară, 
trebuie astfel să asigure dobândirea unor cunoștințe de 
informatică, minim la nivel de cultură generală

• De asemenea, a unor cunoștințe „abstracte”, dar cu 
caracter aplicativ utile în societatea în care trăim; nu 
există azi vreun domeniu de activitate unde să nu se 
prelucreze și să nu se transmită informații atât în
interiorul domeniul respectiv, cât şi spre exteriorul lui

• Informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, 
prelucrată şi transmisă în condiţii care să asigure 
corectitudine şi exactitate, adică la un nivel profesional; 
indiferent de profesia pe care o va alege un tânăr, cu 
siguranţă va avea nevoie de cunoaşterea modului de 
utilizare a unui „instrumentar informatic”
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• Dezvoltarea gândirii algoritmice este un prim obiectiv la realizarea 

căruia informatica îşi aduce o contribuţie esenţială şi eficientă

• Asemenea matematicii, informatica dezvoltă gândirea
(raţionamentul), care, în şcoală, dar şi în viaţa de zi cu zi are un rol 
esenţial în procesul de învăţare, în formarea caracterului şi a 
personalităţii

• Aceasta nu se leagă doar de cunoştinţele de programare, ci şi (aşa 
cum am menţionat deja) de cunoştinţele referitoare la gestionarea 
bazelor de date, la utilizarea editoarelor de texte etc. 

• Prin specificul ei, informatica este esenţial legată de lucrul individual 
cu un calculator şi contribuie la dezvoltarea deprinderii de a lucra 
individual; pe de altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare 
este posibil un schimb de informaţii mult mai eficient decât prin orice 
altă metodă clasică

• Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în 
colaborare, se finalizează prin predarea informaticii orientate pe 
proiecte; realizarea unor aplicaţii complexe impune lucrul în grup, 
modularizarea programului şi păstrarea contactelor cu ceilalţi membri
ai grupului
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• În şcoală se pot crea condiţii similare „lucrului în viaţa reală”, unde 

activităţile nu se desfăşoară izolat

• Aplicaţiile, proiectele, dar şi producţia propriu-zisă sunt întrepătrunse 
cu o serie de faze; calculatorul este de neînlocuit

• Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi privind finalizarea propriei 
munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel îi va 
pregăti pentru o activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor

• Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, pentru 
dezvoltarea spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de 
sistemul economic „comercial”, în care trăim

• Informatica nu poate fi privită numai ca o disciplină independentă şi 
nu poate fi ţinută între bariere create artificial

• În diverse domenii rezolvarea problemelor concrete impune foarte 
des o fază de modelare, Informatica fiind printre puţinele științe care 
oferă un instrumentar adecvat, ea punând la dispoziţie cele mai 
spectaculoase posibilităţi de simulare virtuală

• Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre Informatică şi 
societatea în ansamblul ei, şi să fie capabili să se adapteze dinamicii 
schimbărilor determinate de aceste conexiuni
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• Manualele şcolare avizate de Ministerul 

Educaţiei şi utilizate sau recomandate în 
prezent în funcţie de profil şi specializare

I.Filiera teoretică

1.Profilul real

a)Specializarea matematică-informatică (intensiv...)

• Aici am putea discuta, pe rând, despre: manuale 
„de bază”, aprobate de minister; manuale auxiliare; 
culegeri „suplimentare”; soft de tip e-learning; alte 
platforme de învăţare online; cărţi „de bibliografie”, 
în format electronic disponibile (de exemplu, pe: 
http://www.infobits.ro):

• La fel pt restul (filieră; profil; specializare; etc.): 
exemple precise – „prin” seminar

http://www.infobits.ro/
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• Astfel, pentru (TIC) din curriculumul nucleu (trunchiul 

comun), conţinuturile corespunzătoare cerinţelor probei 
de competenţe digitale din cadrul examenului de 
bacalaureat ar fi disponibile online la adresa 
http://competentedigitale.ro (mai revenim; și la seminar, 
desigur), o resursă accesibilă şi amplă pentru 
activitatea de predare-învăţare 

• Se zice că în urma implementării Programului SEI
(Sistem Educaţional Informatizat: vezi portalul  
http://portal.edu.ro/) în învăţământul preuniversitar 
românesc, 13.000 de şcoli au fost dotate cu reţele de 
calculatoare şi au fost distribuite pachete de lecţii 
multimedia interactive (peste 500 de lecţii la discipline 
variate, printre care şi informatica); mai revenim …

• Lecţiile au fost avizate de comisii de specialitate din 
cadrul MEC şi integrate într-o platformă AeL (Advanced 
e-Learning) instalată pe reţele de calculatoare din toate 
liceele (mai revenim … căutați/ știți și voi ...)

http://competentedigitale.ro/
http://portal.edu.ro/
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• Metodologia de aplicare a programei pentru 

Informatică trebuie să ţină cont de faptul că 
studiul ei la profilul matematică - informatică are 
atât un caracter teoretic, cât şi practic; acesta 
poate fi organizat după cum urmează (exemplu):

–în trunchiul comun, din totalul de (două, să zicem) 
ore aprobate, o oră cu caracter teoretic se poate 
desfăşura în clasă sau în laborator, cu întregul 
colectiv al clasei, iar a doua oră, cu caracter practic, 
se va desfăşura în laboratoarele de informatică, pe 
grupe de (10-15, să zicem) elevi, fiecare grupă fiind 
asistată de câte un profesor;

–în curriculumul la decizia şcolii, orele se vor 
organiza în laborator cu întreaga clasă.
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• Profilul matematică-informatică poate funcţiona în licee 

care dispun de cel puţin un laborator de informatică 
dotat corespunzător

• Numărul de laboratoare trebuie de fapt să asigure 
acoperirea orelor de laborator solicitate atât de 
trunchiul comun, cât şi de curriculumul la decizia şcolii

• Programa pentru disciplina informatică, profilul 
matematică-informatică, este orientată pe competenţe, 
profesorul având posibilitatea de a alege activităţile 
specifice atingerii acestora

• Conţinutul învăţării pentru curriculumul obligatoriu este 
conceput astfel încât să asigure un bagaj minim de 
cunoştinţe şi deprinderi din domeniul informaticii, în 
timp ce curriculumul la decizia şcolii poate oferi module 
derivate din materia studiată, teme care nu sunt incluse 
în programa de trunchi comun sau teme integratoare 
pentru arii curriculare cu aplicabilitate în informatică
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Structura lecţiei
• Lecţia este: forma fundamentală de organizare 

individualizată a procesului de instruire, indiferent de durata 
sa temporală 

• La conţinutul propriu-zis al unei lecţii se adaugă atât 
aplicarea metodelor alese de profesor, cât şi competenţele
pe care acesta îşi propune să le formeze

• Nu poate fi considerată lecţie ceva care nu leagă ceea ce 
s-a studiat înainte, cunoştinţele dobândite anterior, de 
cunoştinţele care trebuie transmise în continuare

• Lecţia are un caracter unitar prin conţinutul ei, prin 
procedeele ce se aplică, prin gradul de participare a elevilor 
la procesul instructiv-educativ

• Aşa cum preambulul trebuie să conţină o prezentare clară a 
ceea ce urmează, orice lecţie trebuie încheiată printr-un 
rezumat, o recapitulare a întregului volum de cunoştinţe 
abordate pe întreg cuprinsul lecţiei, şi o fixare, prin care să 
se finalizeze activitatea întreprinsă 
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• Necesitatea introducerii unor noi noţiuni şi planul de 

abordare a lecţiilor următoare trebuie anticipate

• Considerăm că o asemenea unitate de învăţare ar trebui 
să dureze 90-100 de minute, fără întreruperi, deoarece o 
lecţie nu este numai o formă de organizare a activităţii 
de predare-învăţare, ci şi o succesiune de etape bine 
stabilite şi (de dorit) realizate 

• Evenimentele imprevizibile, apariţia unor particularităţi 
specifice care trebuie stăpânite sunt inevitabile 

• O cerinţă metodică este clasificarea lecţiilor (repetăm): 
de comunicare/însușire de cunoştinţe, de studiu 
individual, de descoperire, de verificare, de recapitulare 
etc. 

• Delimitările nu sunt stricte, în practică; fiecare lecţie este 
o împletire (de dorit, armonioasă) de metode şi tehnici 
ce concură la realizarea obiectivelor propuse, raportul în 
favoarea uneia sau alteia dintre metode fiind greu de 
stabilit în final şi cu atât mai mult iniţial
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• Vom puncta acum câteva momente esenţiale ale desfăşurării 

unei lecţii (de 90 min.), subliniind (și) relativitatea acestora 
(ca timp, importanţă, ordine): 

-Momentul organizatoric: impune, în primul rând, verificarea 
prezenţei şi a condiţiilor de desfăşurare (existenţa materialului 
didactic necesar, incluzând aici calculatoare, soft etc.); ideal ar 
fi ca aceasta să se facă în pauza dintre ore şi de către un 
personal specializat; din acest motiv, pauzele ar trebui să fie de 
minimum 20 de minute; aici ar trebui inclusă cumva și 
verificarea temei pentru acasă şi identificarea dificultăţilor 
întâmpinate în efectuarea ei;

-Elevii sunt apoi ascultaţi din materia predată în lecţia 
anterioară, căutându-se să se înlăture anomaliile de 
înţelelegere apărute în procesul de asimilare;

-Se trece apoi la predarea unei noi lecţii; sau/ și, fixarea unor 
cunoştinţe anterioare;

-Se fixează cunoştinţele (efectiv) noi prin (alte) exerciţii;

-În sfârșit, se stabileşte tema pentru acasă.
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• O lecţie poate fi apreciată ca necorespunzătoare dacă, de 

exemplu, se „pierde timpul” cu momentul organizatoric, 
inclusiv cu verificarea temei şi cu măsurile luate de profesor 
în legătură cu neefectuarea acesteia

• Cel mai mult timp trebuie afectat comunicării cunoştinţelor 
noi şi fixării acestora prin exerciţii

• Tema pentru acasă nu trebuie dată în grabă (în pauză sau 
când se sună)

• Ca idee, volumul de muncă necesar efectuării temelor 
pentru acasă trebuie să se înscrie în limite rezonabile 
(există suficiente recomandări legale pentru sarcinile 
suplimentare), un număr mai mare de exerciţii ducând la 
„lucrul de mântuială”, copieri, refuz faţă de abordarea temei 
sau chiar abandonarea totală a acesteia 

• Tema trebuie să fie (și) pe măsura posibilităţilor elevilor şi 
legată de însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor predate; ea ar 
trebui dată diferenţiat, atunci când între elevii aceleiaşi 
clase există mari deosebiri în ceea ce priveşte capacitatea 
intelectuală sau pregătirea lor concretă



4-133 
• Tema trebuie să fie însoţită de explicaţii ajutătoare, de 

indicaţii potrivite 

• Când tema presupune artificii (de calcul, să zicem) sau cere 
o pricepere deosebită, trebuie ca elevilor să li se atragă 
atenţia asupra acestui aspect (de exemplu, prin exerciţii 
marcate cu *, adică dificile) 

• ||Mulţi elevi învaţă pe de rost metodele de rezolvare a unor 
||probleme şi îşi formează şabloane pe care le aplică 
||automat 

• Cu siguranţă că şi algoritmii importanţi, rezultat al analizei şi 
cercetării îndelungate, trebuie reţinuţi, dar uzându-se de 
logica internă a acestora

• Profesorul are (şi) obligaţia să-i înveţe pe elevi cum să-şi 
facă tema, nu să creeze un climat care impune angajarea 
unui meditator (mediator păgubos între elev şi profesor şi 
nu o prelungire a acestuia din urmă, în cazuri extreme

• Temele pentru acasă îşi ating scopul doar dacă pot fi 
controlate în permanenţă și în totalitate de către profesor
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Calitatea cunoştinţelor asimilate

• Procesul de comunicare a cunoştinţelor trebuie să aibă 
ca efect: formarea de reprezentări corecte despre lucruri 
şi fenomene reale, însuşirea de noţiuni ce ajută la 
înţelegerea legilor care reglementează raporturile dintre 
fenomenele realităţii şi care permit exprimarea acestor 
raporturi într-un mod clar

• Formalismul excesiv este unul dintre pericolele care 
pândesc procesul instructiv-educativ şi el se manifestă 
prin:

-lipsa legăturii evident exprimate dintre formă şi conţinut;

-memorarea mecanică a cunoştinţelor şi predominarea 
formei exterioare asupra esenţei conţinutului (schimbarea 
notaţiei poate provoca uneori adevărate „tragedii”);

-predominarea memorării asupra înţelegerii;

-supremaţia şablonului asupra inventivităţii;

-ruperea teoriei de practica „imediată”.
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• Evitarea formalismului excesiv se realizează mai ales 

printr-o înţelegere deplină a fenomenului abstractizării, o 
urmărire şi o conştientizare a scopului, a însemnătăţii 
abordării temei şi o subliniere a consecinţelor realizării ei 

• Trebuie să limităm folosirea şabloanelor, chiar dacă există 
situaţii identice care se repetă; atenție: există și pericolul 
„căderii” în cealaltă extremă (anularea oricărei formalizări) 

• Raţionamentul logic trebuie să ne însoţească paşii în 
permanenţă

• Un alt impediment în calea înţelegerii (generat de 
abstractizare) se constată la elevii slabi, care, să zicem la 
construirea primelor programe într-un limbaj de programare, 
din dorinţa lor justificată de a menţine pasul cu ceilalţi elevi, 
depun un efort suplimentar învăţând pur şi simplu pe de rost 
programele făcute în clasă

• Dacă acest viciu de tehnică de învăţare nu este depistat la 
timp şi înlăturat, în special prin scrierea de către elev sub 
supravegherea profesorului a unor programe simple (dar 
altele de fiecare dată), cu greu va mai putea fi corectat
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Formarea limbajului de specialitate

• Desigur, limbajul este un instrument prin care oamenii 
comunică, fac schimb de informaţii, idei, se înţeleg între 
ei; acesta este nemijlocit legat de gândire, înregistrând 
şi fixând în cuvinte rezultatele unor activităţi

• Sunt astfel implicit necesare o vorbire corectă, o 
exprimare lipsită de ambiguităţi, în orice domeniu şi cu 
atât mai mult în Informatică, unde limbajul natural este 
un intermediar important în interfaţa cu mijloacele de 
calcul

• Formarea limbajului de specialitate este (şi) o 
consecinţă a unui proces de instruire de lungă durată

• Profesorul trebuie să înlăture în permanenţă orice 
greşeală de exprimare şi să clarifice orice neînţelegere 
a unor noţiuni, să reformuleze corect orice afirmaţie
legată de noţiuni şi fenomene incorect exprimate



4-137 
• Supravegherea încă din clasele mici duce la formarea 

unui reflex critic, marcat de o atenţie sporită atunci 
când cineva se exprimă incorect, şi la remarcarea celor 
mai subtile şi ascunse erori de interpretare

• Formarea unei exprimări corecte scrise şi orale se 
realizează prin:

-exprimarea corectă a profesorului însuşi, care constituie 
(ab initio) un model pentru elevi; de aceea profesorul 
trebuie să-şi formuleze cu grijă toate afirmaţiile;

-supravegherea permanentă a exprimării elevilor şi 
corectarea continuă a greşelilor lor;

-încurajarea (totuși) a libertăţii de exprimare, dublată de 
argumentarea raţionamentelor;

-ca observație, deseori, elevii răspund telegrafic sau 
numai „încep” să se exprime; 
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-cum aceştia o fac (la început) mai greoi, ei sunt uneori 
întrerupţi şi profesorul continuă ideea formulând-o prin prisma 
înţelegerii şi raţionamentului său;

-acest mod de abordare a dialogului elev-profesor are efecte 
negative în legătură cu formarea limbajului de specialitate şi 
utilizarea lui de către elev; în plus, prin intervenţia prematură a 
profesorului, elevului i se întrerupe firul raţionamentelor, el 
făcând cu greu faţă efortului de a urmări şi înţelege 
raţionamentul profesorului.
• Este absolut necesară astfel asigurarea unei anumite 

„libertăţi individuale”, chiar cu riscul unor confuzii 
momentane.

• Putem vorbi astfel mai în amănunt despre exprimarea 
fluentă în limbajul de specialitate şi exerciţiul oral

• De cele mai multe ori, prezentarea orală a soluţiilor unor 
probleme înainte de abordarea lor strict ştiinţifică are 
menirea de a lămuri în totalitate aspectele neclare ale 
problemelor 
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• Limbajul natural este o formă des uzitată chiar de reprezentare a 

algoritmilor; chiar recomandată, de obicei 

• Prin urmare, o prezentare în limbaj natural a oricărei activităţi ce 
urmează a fi desfăşurată clarifică şi uşurează multe situaţii-limită 

• Exerciţiul oral are o însemnătate deosebită din punct de vedere 
educativ, el educând atenţia, capacitatea de concentrare, prezenţa 
de spirit, iniţiativa creatoare; ele îmbunătăţesc randamentul multor 
activităţi şi contribuie în mod esenţial la formarea limbajului de 
specialitate 

• Sunt necesare totuşi anumite cerinţe şi precauţii în folosirea 
exerciţiilor orale

• Astfel, acestea trebuie:

-să fie alese cu grijă, astfel încât să nu presupună un nivel ridicat de 
abstractizare sau acumularea unui volum mare de informaţii noi;

-să fie prezentate gradat;

-să nu presupună calcule mentale lungi şi complicate;

-să poată fi folosite cu un bogat material intuitiv/ilustrativ.

• În final, profesorul trebuie să pună accent pe aspectele care riscă să 
devină ambigue
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„Caietele” elevilor

• De ce notează elevii în „caiete” (= cuvânt generic) ? De 
regulă, elevii şi profesorii acceptă că există un „caiet” 
care conţine partea teoretică şi aplicaţiile ilustrative, iar 
un alt „caiet” este destinat exerciţiilor individuale

• Dacă există manual, la predare, elevii trebuie să 
„noteze” doar exemplele ilustrative, şi nu partea 
teoretică

• Ei notează, de exemplu, doar concluzii şi/sau o schemă 
simplificată a lecţiei

• Când profesorul expune materia altfel decât în manual, 
elevii trebuie să o noteze complet

• Pe de altă parte, notarea în caiete trebuie să cuprindă 
doar ceea ce profesorul scrie pe „tablă” (alternativ: 
calculator personal, teletext, telefon mobil etc.)

• Explicaţiile orale lungi şi complicate, chiar dacă trebuie 
să se evite a fi scrise în caiete, îşi au rolul lor
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• Astfel de „notițe” sunt „grele” pentru elevii din clasele 

mici, iar efortul lor se canalizează în direcţia notării, şi 
nu a înţelegerii noţiunilor predate

• Trebuie exclusă ideea copierii textelor din manuale pe 
caiete, exceptând situaţia în care se realizează o 
sinteză şi o sistematizare a lecţiei din manual. 

• O atenţie specială trebuie acordată „Caietului” de 
aplicaţii practice de laborator

• Datorită caracterului aplicativ al anumitor ore, există 
tendinţa de a se nota puţin şi de cele mai multe ori 
secvenţe izolate şi necorelate între ele

• Un caiet de aplicaţii practice de laborator ar trebui să 
conţină la fiecare lecţie (unde „apare”):

-un rezumat al cunoştinţelor teoretice necesare realizării 
aplicaţiei practice concrete;

-enunţul problemei a cărei rezolvare constituie obiectul 
activităţii, cu observaţii asupra „mediului concret”;
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-algoritmul de rezolvare (de exemplu), descris în 
limbaj natural/pseudocod/schemă logică/etc.;

-rezolvarea implementată sau acea parte din soluţie 
care constituie esenţa rezolvării (programul sau 
secvenţele cele mai importante, cu precizarea în 
clar a ceea ce s-a realizat în acea etapă);

-un rezumat al cunoştinţelor nou-dobândite în urma 
rezolvării problemelor.

• Chiar dacă ideea copierii pe caiete a programelor 
întocmite la orele de aplicaţii practice de laborator 
poate fi supusă unor critici (uneori, severe), 
aceste texte-sursă constituie totuşi „biblioteca la 
purtător” a elevului, cel mai rapid accesibilă; 
desigur, cu condiţia ca programele să fie însoţite 
de explicaţii adecvate și utile cu adevărat
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• ||Dar sursele programelor fără enunţul 

||problemelor şi specificaţiile de programare sunt 
||texte moarte

• Marele dezavantaj al metodei constă în timpul 
„pierdut” cu copierea pe caiete (nu excludem 
desigur mijloacele electronice moderne), dar 
acesta este compensat de obţinerea unui 
text-sursă testat, corect şi reprezentând o 
implementare verificată

• Este recomandată şi constituirea unui portofoliu
(de preferat, în format electronic) care să conţină 
(de exemplu) toate aplicaţiile realizate în cadrul 
orelor de laborator; portofoliu bine sistematizat şi, 
eventual (și) comentat, la fiecare lecţie
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Teoria evaluării

• Credem că este benefic să ne oprim puţin asupra 
recapitulărilor, înainte de a vorbi mai în detaliu despre 
evaluare 

Repetare, recapitulare, evaluare

• Repetarea materiei parcurse serveşte la împrospătarea 
cunoştinţelor dobândite, ajută la formarea de noi 
corelaţii, la reluarea materiei predate într-un cadru mai 
general, uneori completându-se anumite cunoştinţe

• Repetarea lecţiei/ lecţiilor anterioare se poate face 
înainte de predarea unei lecţii noi, la sfârşitul unui
capitol, al unui semestru sau al anului şcolar sau chiar 
premergător susţinerii unui examen suplimentar

• Recapitularea ar trebui să se realizeze însă după un 
plan dinainte stabilit
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• Revenind, să punctăm faptul că procesul de învăţământ se 

desfăşoară într-un cadru organizat şi bine definit şi cuprinde 
următoarele etape: predare, învăţare, evaluare

• Deşi etapele se desfăşoară separat, proiectarea lecţiilor nu poate fi 
făcută fără a avea în vedere toate aspectele legate de acestea, ele 
întrepătrunzându-se

• După cum ştim, proiectarea unei lecţii începe cu stabilirea 
competențelor şi are la bază programa şcolară a disciplinei,
profesorul trebuind să se încadreze în numărul de ore stabilit prin 
programă 

• Evaluarea este o componentă foarte importantă a procesului de 
învăţământ

• A evalua rezultatele şcolare înseamnă: a determina, a cuantifica, a 
măsura modul în care obiectivele programului de instruire au fost 
atinse, prin dezvoltarea de competențe, cât şi eficienţa metodelor de 
predare-învăţare folosite – pe scurt, înseamnă a evalua 
randamentul şcolar

• Acţiunile efectuate în procesul de evaluare se referă la: măsurare/ 
cuantificare, interpretarea rezultatelor şi, evident, la adoptarea unor 
decizii corespunzătoare 
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• Activitatea de măsurare sau cuantificare se realizează cu 

ajutorul unor procedee specifice cunoscute sub numele de 
metode şi instrumente de evaluare

• Interpretarea şi aprecierea rezultatelor evaluării sunt strâns 
legate de metodele şi instrumentele de evaluare folosite, 
precum şi de factori externi ce ţin de vârsta elevilor, mediul 
de dezvoltare a acestora etc. 

• În mod normal, aprecierea rezultatelor evaluării va conţine 
două elemente importante: elevii evaluaţi, pe de o parte, 
disciplina şi profesorul titular, pe de altă parte

• De fapt, evaluarea, componentă esenţială a procesului de 
învăţământ, îndeplineşte anumite funcţii, bine definite:

-funcţia de constatare şi diagnosticare a performanţelor
obţinute de elevi, explicate prin factorii şi condiţiile care au 
condus la succesul sau insuccesul şcolar şi care sunt de o 
mare diversitate (psihologică, pedagogică, socială etc.): ea 
permite depistarea lacunelor şi greşelilor elevilor, precum şi 
înlăturarea acestora la timp;
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-funcţia de reglare şi perfecţionare a metodologiei 
instruirii pe baza informaţiilor obţinute din explicarea 
factorilor şi condiţiilor care au determinat rezultatele 
la învăţătură;

-funcţia de predicţie şi decizie: vizează 
desfăşurarea viitoarelor activităţi didactice şi 
performanţele ulterioare ale elevilor;

-funcţia de selecţie şi clasificare a elevilor în raport 
cu rezultatele şcolare obţinute: permite clasificarea 
şi/sau ierarhizarea elevilor;

-funcţia de formare și educare, care ar permite: 
ameliorarea metodelor de învăţare folosite de elevi, 
de stimulare şi optimizare a învăţării;

-funcţia de perfecţionare a întregului sistem de 
învăţământ.
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• Ca orice altă activitate didactică, evaluarea cunoştinţelor 

elevilor trebuie să respecte normele impuse de minister

• În general, aceste norme (directive, prevederi) 
stipulează o evaluare ritmică pe parcursul semestrelor

• În funcţie de vârsta şi particularităţile psihointelectuale 
ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline, 
instrumentele de evaluare pot fi:

a) probe (lucrări) scrise;

b) probe (verificări) orale; 

c) activităţi practice; 

d) referate şi proiecte; 

e) interviuri; 

f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice 
şi aprobate de director sau elaborate de minister sau de 
inspectorate. 
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• Aplicarea uneia sau alteia dintre formele de evaluare 

depinde în mare măsură de forma răspunsului şi de 
caracteristicile disciplinei respective

• Cele mai răspândite forme de evaluare sunt cele orale şi 
cele scrise, privite la modul clasic

• Aceste forme de evaluare pot fi aplicate individual sau 
frontal; dacă vom compara cele două metode, vom constata 
avantaje şi dezavantaje de fiecare parte; oricum, în cadrul 
acestei comparaţii intervin atât personalitatea cadrului 
didactic, cât şi specificul disciplinei

• O disciplină tehnică impune în general un mod direct de 
gândire şi exprimare, înţeles uneori (la noi, cu siguranță) ca 
un mod algoritmic de prezentare a cunoştinţelor, în timp ce 
o disciplină „netehnică” cere abilităţi suplimentare de 
exprimare a cunoştinţelor

• La nivel de discuţii, și comparațiile evaluare orală-evaluare 
scrisă par să fie normale şi corecte, dar practica 
demonstrează că nu putem renunţa la nici una dintre ele în 
favoarea alteia 
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• Verificarea orală, cel mai frecvent folosită, are anumite avantaje care 

o impun

• În primul rând, favorizează dialogul, elevul putând să-şi argumenteze 
răspunsurile şi să participe la o confruntare de idei cu întreaga clasă, 
iar profesorul poate detecta cu uşurinţă erorile şi poate interveni şi 
corecta „pe loc”

• Verificarea orală are însă şi numeroase limite: întrebările nu au toate 
acelaşi grad de dificultate; unii elevi sunt emotivi şi se blochează (mai 
ales atunci când sunt ironizaţi de profesor); răspunsurile lor stârnesc 
ilaritate în clasă; timpul nu permite o verificare completă a 
conţinutului predat

• Mai mult, comportamentul şi starea psihică a profesorului pot 
influenţa notarea, majoritatea specialiştilor în domeniu consideră că 
verificarea orală are un grad înalt de subiectivism

• Subiectivă sau nu, această metodă este una dintre puţinele care dau 
cadrului didactic posibilitatea de a corecta deficienţele de limbaj şi de 
abordare a cunoştinţelor, elevul putând exersa şi expune direct 
noţiunile învăţate

• Elevul nu are mult timp la dispoziţie pentru a-şi alege cuvintele 
potrivite şi este oarecum obligat să redea cunoştinţele în mod direct
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• De asemenea, această metodă oferă cadrului didactic 

posibilitatea de a face o incursiune în universul 
cunoştinţelor elevului pentru a sesiza din timp noţiunile 
care creează dificultăţi în înţelegerea lor corectă

• Considerăm ca un mare avantaj al acestei metode 
crearea deprinderii de comunicare a elevului cu lumea 
exterioară

• Dezavantajul este că profesorul nu poate testa decât 
un număr restrâns de elevi, iar în cazul unei programe 
aglomerate (materie multă, puţine ore alocate), el se 
vede în situaţia de a o folosi foarte puţin, elevii putând 
percepe disciplina respectivă ca fiind ruptă de realitate:

• ||„Fiecare poate citi o carte şi fără a i se povesti 
||dinainte acţiunea, dar nu oricine poate puncta 
||esenţialul”
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• Verificarea scrisă se utilizează sub forma unor lucrări de 

scurtă durată - lucrări „tip” obiectiv, lucrări de una sau două 
ore – de exemplu semestriale/teză (anunţate dinainte şi 
pregătite şi în clasă), lucrări scrise „tip” examen

• Cercetările au dovedit că evaluarea formativă în formă 
scrisă după fiecare capitol, combinată cu verificările orale, 
este deosebit de eficientă şi stimulativă 

• Probele scrise sunt preferate de elevi şi profesori pentru că 
asigură un grad mai mare de obiectivitate la notare, oferă 
elevilor mai emotivi sau celor care gândesc mai lent 
posibilitatea de a se exprima fără a fi influenţaţi de factori 
perturbatori, asigură evaluarea unui număr mare de elevi, 
întrebările au acelaşi grad de dificultate şi favorizează 
realizarea comparării rezultatelor

• Dezavantajele metodei sunt legate de faptul că profesorul 
nu poate interveni şi corecta pe loc erorile descoperite, el 
urmând să o facă abia la discutarea lucrărilor

• Elevii nu pot fi corectaţi pentru anumite confuzii sau când 
răspunsul nu este complet 
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• Răspunsurile incomplete pot genera şi diferenţe de 

apreciere şi notare

• ||Metoda de evaluare prin verificare scrisă presupune în 
||general un grad mai mare de obiectivitate din partea 
||cadrului didactic în momentul aprecierii lucrării, dar are 
||marele dezavantaj că rupe comunicarea dintre elev şi 
||profesor

• Această metodă îşi dovedeşte eficacitatea în momentul în 
care este utilizată împreună cu verificarea orală sau cu 
metoda interviului

• Verificările scrise pot fi din lecţia curentă sau din materia 
unui capitol; când verificarea scrisă vizează mai multe lecţii 
(un capitol etc.), cadrul didactic trebuie să anunţe elevii în 
timp util (lucrări anunţate), eventual să puncteze ceea ce se 
urmăreşte în mod special în cadrul testului respectiv 

• La urma urmei, profesorul se bucură când elevii răspund 
bine cerinţelor sale şi îi poate aprecia cu note bune, iar 
elevii capătă încredere în forţele proprii şi, de asemenea, în 
profesor 
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• Profesorul nu va fi perceput astfel ca „un vânător” de elevi ce nu-şi 

pregătesc lecţiile

• Verificările scrise pot viza expunerea unei anumite tematici (în 
general, o lecţie sau două) sau pot fi alcătuite sub formă de 
teste-grilă

• Un rol important în reuşita acestei metode îi revine cadrului didactic, 
responsabil cu alegerea subiectelor şi formularea corectă a 
întrebărilor

• Între cele două forme de verificări scrise există însă o diferenţă foarte 
mare 

• Expunerea în scris a unei anumite tematici cere din partea elevului 
un efort suplimentar; el trebuie să prezinte tematica în timpul alocat, 
deci activitatea de sintetizare aparţine elevului

• Verificarea scrisă cu ajutorul testului-grilă presupune alegerea 
judicioasă a întrebărilor şi răspunsurilor posibile din partea 
profesorului, astfel încât să acopere materia anunţată pentru test, să 
dea elevilor posibilitatea să se încadreze în timpul alocat testului

• Se recomandă ca întrebările cu răspunsuri multiple să fie separate de 
cele cu un singur răspuns şi de asemenea semnalate verbal în cadrul 
testului 
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• Strategia de notare pentru un test-grilă trebuie anunţată de 

către profesor (de exemplu, dacă se acceptă răspunsuri 
parţiale şi în ce condiţii nu se acceptă aceste răspunsuri) 

• Se ştie că elevii îşi redactează răspunsurile şi în funcţie de 
strategia profesorului

• Dacă elevii ştiu că sunt acceptate răspunsuri parţiale la un 
test-grilă (care are și mai multe răspunsuri posibile), atunci 
ar putea încerca să completeze toate răspunsurile în 
speranţa obţinerii unui punctaj cât mai mare 

• Să analizăm în continuare următoarele scenarii pentru 
teste-grilă cu mai multe răspunsuri posibile

• Fiecare întrebare din testul-grilă este notată cu 15 puncte şi 
profesorul anunţă că acceptă şi răspunsuri parţiale, fără a 
mai specifica şi altceva

• În aceste condiţii, o întrebare cu patru răspunsuri poate fi 
abordată de către elevi prin selectarea tuturor răspunsurilor

• Calculul elevului este simplu: nu am fost anunţaţi că erorile 
se penalizează, deci ar trebui să obţin punctajul maxim
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• Bineînţeles că este ipotetic acest lucru şi că în realitate nu se poate 

admite aşa ceva

• Pe aceeaşi problemă, să presupunem că profesorul anunţă ca 
strategie de notare: pentru fiecare răspuns incorect selectat se va 
scade ponderea unui răspuns corect din valoarea testului 

• Calculul elevului poate fi: dacă la o întrebare de 15 puncte cu patru 
răspunsuri posibile trei sunt corecte, atunci prin selectarea tuturor 
răspunsurilor obţin 10 puncte; dacă sunt două corecte, obţin 0 (zero) 
puncte şi atunci voi selecta doar trei întrebări la toate testele ce 
conţin patru răspunsuri posibile, asigurându-mi astfel un minim de 5 
puncte pe întrebare

• Şi astfel de scenarii pot continua

• Deşi par simple, testele-grilă se dovedesc a fi destul de dificile în 
cazul în care nu se acceptă la notare (în fapt, acesta este 
mecanismul de funcţionare a testelor-grilă) decât testele care au fost 
rezolvate corect

• Primul test-grilă aplicat la o clasă poate crea surprize mari atât pentru 
elevi, cât şi pentru profesor, de aceea profesorul trebuie să fie 
conştient că este nevoie să-şi pregătească elevii pentru un 
asemenea eveniment 



5-158 
• Testele-grilă prezintă însă următoarele avantaje 

imediate:

- obiectivitate maximă şi uşurinţă în notare/ corectare;

- răspunsul se poate da într-un timp scurt;

- se poate acoperi o mare parte din materia predată.

• Există, evident, și dezavantaje, cum ar fi:

- nu se poate pune în evidenţă raţionamentul făcut de 
elev;

- există posibilitatea ghicirii răspunsului (valori prea mari, 
neconforme cu tipul de rezultat aşteptat etc.).

• Să menționăm și că realizarea testelor-grilă impune 
profesorului să respecte anumite condiţii: itemi clar 
formulaţi, într-un item să nu existe o indicaţie a 
răspunsului, „lungimea” opţiunilor să nu constituie un 
criteriu de selectare etc.
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• Examinarea prin probe practice este caracteristică 

disciplinelor cu un pronunţat caracter aplicativ, iar 
Informaticii cu atât mai mult

• Ea se poate desfăşura în forme variate, de la 
realizarea de programe simple sau editări de texte 
ori grafică pe durata unei ore, lucrându-se 
individual sau în grup, până la aplicaţii complexe, 
realizate într-un interval mai lung de timp 

• Sunt verificate şi evaluate cunoştinţele teoretice 
necesare realizării lucrării, precum şi deprinderile 
şi dexterităţile indispensabile executării ei

• Este necesară şi formarea la elevi a capacităţii de 
autoevaluare, prezentându-le criteriile de 
apreciere, ceea ce va mări încrederea elevului în 
propriile sale forţe şi va înlătura orice urmă de 
suspiciune 
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• Deşi imperfect, sistemul actual de evaluare permite o 

ierarhizare a elevilor în „clase” după criterii reale de 
competenţă, oferă informaţii edificatoare asupra nivelului de 
cunoştinţe al fiecărui elev, stimulează elevul să înveţe

• Putem face şi o clasificare a formelor de evaluare în funcţie 
de timpul când se aplică acestea (pt. fiecare disciplină)

• Luând în considerare acest ultim criteriu de clasificare, 
putem vorbi despre:

a) Evaluarea iniţială, conduce la formarea unei imagini despre 
bagajul de cunoştinţe cu care elevul „porneşte la drum”:

-trebuie să ne asigurăm asupra a ceea ce cunoaşte elevul 
înainte de a-l învăţa alte lucruri;

-această formă de verificare creează şi o imagine asupra 
posibilităţilor de progres ale elevului, asupra capacităţii lui de 
învăţare, în funcţie de care se va stabili programul de instruire;

-în general, evaluarea iniţială este aplicată întregii clase, 
profesorul având astfel posibilitatea să-şi adapteze programul 
de instruire.



5-161 
b) Evaluarea formativă (continuă), este forma de 
evaluare pe care profesorul o aplică pe întreaga 
durată a programului de instruire în cadrul lecţiilor şi 
la încheierea unui capitol:

-această formă de verificare oferă permanent 
informaţii cu privire la eficienţa programului de 
instruire şi permite profesorului să ia cele mai 
potrivite măsuri de prevenire a insuccesului şcolar, 
ajutând totodată la ameliorarea metodelor de 
predare-învăţare;

-pe baza mecanismului de feedback continuu, 
verificarea ritmică oferă semnalele necesare atât 
elevului, cât şi profesorului, fiind un veritabil 
metronom al activităţii didactice.
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c) Evaluarea sumativă (cumulativă), este forma tradiţională 
de evaluare realizată la sfârşitul unui semestru sau an 
şcolar şi cuprinde întreaga materie conform programei 
şcolare, pe intervalul de timp la care se aplică verificarea:

- rezultatele acestei forme de verificare nu reflectă 
întotdeauna adevăratul nivel de performanţă al elevilor, dar 
prin faptul că determină o recapitulare şi o abordare 
globală a materiei parcurse, are efecte pozitive în direcţia 
dezvoltării capacităţii de analiză şi de sinteză a elevului;

- superioară prin caracterul ei predictiv, evaluarea 
formativă trebuie totuşi completată şi cu celelalte forme;

- rezultatele şcolare sunt obiectivate în cunoştinţele 
acumulate, în priceperi şi deprinderi, capacităţi 
intelectuale, trăsături de personalitate şi de conduită ale 
elevilor. 



5-163
• Aprecierea cât mai obiectivă a rezultatelor la învăţătură 

presupune şi urmărirea anumitor criterii, cum ar fi:

1.Criteriul raportării rezultatelor la „nivelul de atingere” a 
competențelor generale şi a celor specifice, așa cum sunt ele 
„vizate” prin programa şcolară; astfel, se pot scoate în evidenţă 
calitatea şi eficienţa programului de instruire 

• Pe lângă orientarea metodologică, utilizarea instrumentelor 
de pedagogie școlară permit şi o verificare şi o apreciere mai 
exactă a rezultatelor elevilor, astfel încât, de exemplu, doi 
profesori care evaluează aceeaşi performanţă să realizeze 
doar diferenţe de notare foarte mici

• În acest sens, atingerea competențelor înseamnă și 
„acoperirea” funcţiei de criteriu de referinţă a predării-invățării 
atunci când se formulează o judecată de valoare asupra 
rezultatelor şcolare

• Acest lucru este însă influenţat adesea şi de anumiți factori 
perturbatori, uneori obiectivi, alteori subiectivi, cum ar fi: 
dotarea materială, nivelul clasei, pretenţiile profesorului etc.
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2.Criteriul raportării rezultatelor la nivelul general 
atins de populaţia şcolară evaluată; acesta se 
manifestă câteodată, din păcate, printr-o tendinţă de 
apreciere indulgentă a rezultatelor elevilor din 
clasele mai slabe şi de exigenţă sporită pentru elevii 
din clasele considerate mai bune

3.Criteriul raportării rezultatelor la capacităţile 
fiecărui elev (posibil, şi la nivelul lui de cunoştinţe de 
dinaintea încheierii programului de instruire); 
această – practic - formă de evaluare, poate da 
măsura progresului realizat de elevi.

Practica evaluării activităţii didactice
• Controlul cunoştinţelor dobândite de elevi îi dă 

profesorului posibilitatea să dezvolte la aceştia 
simţul răspunderii, să sesizeze la timp lipsurile, să 
aprecieze cât mai just munca lor
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• Controlul trebuie făcut sistematic (dacă se poate, zilnic) şi în 

mod echilibrat

• La fiecare lecţie se verifică modul în care a fost înţeleasă şi 
asimilată lecţia nouă, iar dacă lecţia are un caracter de 
predare, trebuie verificat şi gradul în care cele expuse au 
fost reţinute

• Verificarea gradului de asimilare se poate face (toate ajută 
la verificarea rezultatelor muncii reale efectuate în clasă):

–prin repetarea raţionamentelor realizate pe parcursul lecţiei, 
cu sprijinul elevului;

–prin întrebări de control;

–prin rezolvarea de probleme noi.

• Verificarea lucrărilor scrise date ca teme pentru acasă, se 
poate face: 

–printr-o trecere printre bănci şi o examinare superficială, 
cantitativă;

–prin prezentarea rezolvării (ideea principală) de către un elev 
şi confirmarea înţelegerii de către ceilalţi.
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• Este important ca verificarea temelor să se coreleze cu 

răspunsurile la un set de întrebări dinainte stabilite, 
vizându-se lecţia predată anterior

• Aceasta va permite elevilor să combine repetarea 
notiţelor cu formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a 
corela noţiunile teoretice între ele şi de a le aplica în 
practică

• O altă formă de verificare este cea orală cu toată clasa; 
se pun întrebări pentru toţi, iar elevii sunt lăsaţi mai întâi 
să gândească; apoi este numit unul dintre ei care să 
răspundă, ceilalţi fiind îndemnaţi să completeze 
simultan răspunsul sau să corecteze greşelile din 
răspunsul „nominalizat”

• Această examinare sumară (de regulă) nu se notează 
(de obicei), dar în situaţia în care un elev nu a învăţat 
deloc sau a răspuns constant bine la mai multe 
întrebări, acesta ar trebui notat cumva
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• La examinarea orală se recomandă a se pune 

întrebări care nu necesită desene, notări în caiete 
sau la tablă, calcule etc

• Examinarea cu scoatere la tablă (sau cea cu 
calculatorul personal) se face cu unul sau mai 
mulţi elevi

• În timp ce elevii pregătesc răspunsurile, se poate 
lucra (simultan) cu clasa sau verifica tema pentru 
acasă 

• Când elevii răspund, este bine ca profesorul să se 
asigure că toată clasa este atentă şi pregătită să 
intervină

• Profesorul poate pune întrebări suplimentare sau 
ajutătoare atât elevilor ascultaţi, cât şi celor aflaţi în 
bănci; prin întrebări se caută să se pună în 
evidenţă aspectele esenţiale ale lecţiei
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• Profesorul trebuie să-şi pregătească dinainte întrebările, să 

nu transforme verificarea „într-o scoatere cu sila” la tablă şi 
să nu pună un noian de întrebări care duc chiar până la 
sugerarea răspunsului 

• Când elevul tace, profesorul nu trebuie să-i sugereze el 
fraza sau ideea, ci să desemneze un alt elev

• Intervenţia inoportună a profesorului poate conduce la 
apariţia unei ambiguităţi cu privire la răspunsul şi la 
cunoştinţele elevului 

• Lucrările de control scrise pot varia ca dimensiune:

–cele scurte (10-15 minute) se dau, de obicei, în a doua parte 
a lecţiei şi urmăresc modul de asimilare a lecţiei noi sau a 
cunoştinţelor predate anterior, dar în corelaţie cu lecţia nouă;

–cele de 1-2 ore se dau numai după ce au fost anunţate din 
timp şi pregătite eventual printr-o lecţie de recapitulare. 

• Orice procedeu de verificare trebuie însă – totuși - să 
îndeplinească anumite condiţii, discutate în prealabil cu 
elevii
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• În general, verificările trebuie:

-să aibă un scop precis care, chiar dacă nu este transparent 
pentru elev, trebuie să fie foarte clar pentru profesor;

-să dezvolte deprinderea elevului de a raţiona rapid şi de a da 
răspunsuri: corecte, precise, scurte și complete;

-să dezvolte la elevi grija pentru formulări exacte şi exprimări 
corecte ştiinţific şi gramatical;

-să permită elevilor să (își) „aprecieze” răspunsurile;

-să fie „operative”.

Aprecierea cunoştinţelor elevilor. Măsuri de prevenire
a rămânerilor în urmă
• Aprecierea se face, în principal, prin „notă” = ceva 

măsurabil/ cuantificabil (mai rar: printr-un alt - tip de -
calificativ)

• Ea trebuie să reflecte „cât de bine” şi „cât de conştient” şi-a 
însuşit elevul materia parcursă şi în ce măsură ar fi capabil 
să utilizeze în continuare cunoştinţele și – eventual –
conpetențele dobândite
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• Există anumite criterii după care se realizează 

aprecierea/ notarea, iar greşelile pe care le comit elevii 
la verificare trebuie diferenţiate: grave, mici; de 
neatenţie; de înţelegere etc. 

• De exemplu, pot fi calificate drept greşeli grave cele 
legate de necunoaşterea sau neînţelegerea unei noţiuni 
elementare, sau „nepriceperea” în abordarea unei 
problemei; nu și cele de genul celor legate de 
interpretarea eronată a unor enunţuri sau de o neatenţie 
de moment

• Greșelile datorate neatenției se manifestă printr-o formă 
neîngrijită de prezentare; sau, sunt greşeli de exprimare, 
prescurtări ambigue în lucrările scrise etc. 

• Deși un profesor se loveşte deseori de dificultatea 
aprecierii răspunsurilor, nu trebuie să cădem în extreme 
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• Este astfel indicat să se stabilească un barem de notare

pentru fiecare subiect în parte şi o notare a fiecărui 
răspuns cu un anumit procent din punctajul maxim 
acordat

• În apreciere se manifestă personalitatea profesorului, 
pretenţiile sale, atenţia faţă de lucrurile esenţiale sau 
mărunte, tactul lui pedagogic

• Rămânerea în urmă a unui elev reprezintă un pericol 
pentru orice disciplină, iar în Informatică acest lucru se 
poate manifesta sub forme cumva deosebite

• Astfel, uneori, un curs de Informatică poate fi privit ca 
fiind unul accesibil, contând destul de mult experienţa 
cursantului; această „idee” poate avea însă 
repercursiuni negative

• Prevenirea eşecului şcolar depinde în mare măsură de 
metodica predării, de buna organizare a muncii elevilor 
la clasă şi în special la orele de aplicaţii practice de 
laborator



5-172
• Interesul trezit de anumite aplicaţii este esenţial și de 

aceea trebuie alese probleme atractive, interesante, a 
căror rezolvare să fie „tentantă”, iar „răspunsul pozitiv” 
să fie uşor de constatat

• Pentru prevenirea eşecului, este de asemenea 
important să se sesizeze la timp lipsurile şi să se 
intervină prompt, înlăturându-se greşelile 

• Un profesor nu invocă în mod gratuit, sau în glumă, 
greşelile antologice ale unor elevi, urmărindu-se doar 
evitarea repetării lor 

• Se poate însă crea un gen de „cont” de greşeli 
personale la care s-ar putea face referire dacă e nevoie 

• În cazul rămânerilor în urmă, se recomandă reluarea 
unor noţiuni prin lecţii suplimentare şi ore de consultaţie
(de tipul „elevii întreabă, profesorii răspund”)

• Se poate recurge şi la teme suplimentare, individuale
sau colective



5-173
• Promovarea succesului şcolar nu se poate realiza 

decât printr-un ansamblu de măsuri şi strategii la nivelul 
macrosistemului de învăţământ, al unităţilor şcolare, cu 
contribuţia activă a profesorilor, părinţilor şi elevilor 

• La nivelul macrosistemului, reforma învăţământului
trebuie să promoveze ideea perfecţionării structurii 
sistemului de învăţământ în raport cu cerinţele sociale 
şi cu dinamica mutaţiilor economice şi sociale, prin 
modernizarea obiectivelor pedagogice, a conţinuturilor 
(planuri, programe, manuale), a metodologiei şi mai cu 
seamă a bazei didactico-materiale a procesului de 
învăţământ

• Efortul devine singular dacă bunele intenţii şi iniţiativele 
promovate la nivel macro nu sunt aplicate în unităţile 
şcolare
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• Este necesar să se creeze un climat favorabil de muncă, să 

se stimuleze iniţiativa şi responsabilitatea corpului 
profesoral, să se accentueze perfecţionarea profesională în 
raport cu noile cerinţe

• Aceasta va avea efecte benefice asupra strategiilor de 
proiectare, organizare şi realizare a activităţii didactice şi se 
va reflecta pozitiv în promovarea reuşitei şcolare

• Ca un corolar, să punctăm şi următoarele:

-în învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, 
de regulă, prin note de la 1 la 10; 

-în clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor 
elevilor se face şi prin calificative sau alte forme de apreciere, 
conform reglementărilor ministerului educației 

-Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină 
de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie în 
concordanță cu numărul de ore săptămânale prevăzute în 
planul de învăţământ; de regulă, disciplinele prevăzute cu doar 
o oră pe săptămână, numărul minim de note/ calificative este 
2 (două)
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• Înainte de ultimele concluzii (slide 5-176), vom re-

aminti ceea ce am indicat că trebuie măsurat/ evaluat, 
evaluarea fiind o componentă esenţială a procesului de 
învăţământ şi îndeplinind funcţii bine conturate (știute):

-Funcţia de constatare şi diagnosticare a performanţelor 
obţinute de elevi, explicate prin factorii şi condiţiile care 
au condus la succesul sau insuccesul şcolar şi care sunt 
de o mare diversitate (psihologică, pedagogică, socială
etc.).

-Funcţia de reglare şi perfecţionare a metodologiei 
instruirii pe baza informaţiilor obţinute din explicarea 
factorilor şi condiţiilor care au determinat rezultatele la 
învăţătură.

-Funcţia de predicţie şi decizie, care vizează 
desfăşurarea în viitor a activităţii didactice.

-Funcţia de selecţie şi clasificare a elevilor în raport cu 
rezultatele şcolare obţinute.
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-Funcţia formativ-educativă, de ameliorare a metodelor de 
învăţare folosite de elevi, de stimulare şi optimizare a 
învăţării.

-Funcţia de perfecţionare a întregului sistem şcolar.

• ||Creşterea eficienţei procesului de predare-învăţare
presupune o mai bună integrare a actului de evaluare în 
desfăşurarea activităţii didactice prin verificarea şi 
evaluarea sistematică a tuturor elevilor, pe cât posibil 
după fiecare „capitol”, prin raportarea la obiectivele 
generale şi operaţionale ale acesteia, prin verificarea 
procesului de instruire şi corelarea notelor din catalog cu 
rezultatele obţinute de elevi la probele externe 
(concursuri, olimpiade, examene de admitere etc.)

• ||Metodele de verificare a randamentului şcolar
presupun observarea modului în care învaţă elevul 
(logic, mecanic, creativ, ritmic, continuu, în salturi etc.) şi 
se realizează prin probe orale, scrise şi practice, teste 
de cunoştinţe şi deprinderi
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Metode, tehnici şi procedee didactice

• Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul

metodelor, tehnicilor şi procedeelor didactice

• Folosirea judicioasă a acestora are o deosebită 

importanţă pentru reuşita activităţii la catedră

• Pe de altă parte, conţinuturile fiecărei discipline şi 

obiectivele propuse impun metode specifice

• Adoptarea – şi nu adaptarea – metodelor de 

predare a unor discipline la alte discipline poate 

conduce la rezultate contradictorii

• Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor 

didactice generează activităţi de învăţare specifice
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Metode (generale) de învăţare

• Trebuie avute în vedere competenţele (de tip „operaţional”) rezultate 
în urma desemnării ca fiind prioritare a competenţelor-cheie şi a 
celor specifice, ce cunoştinţe noi vor asimila elevii şi ce cunoştinţe 
deja dobândite în cadrul altor discipline vor fi utilizate

• Informatica poate adopta şi adapta metode de predare de la alte 
discipline, dar acest lucru trebuie să se facă ţinându-se cont de: 

-Dinamica conţinuturilor şi particularităţile metodice ale predării 
disciplinei.

-Individualizarea învăţării informaticii ca disciplină deschisă şi 
dinamică.

-Constructivismul, care pretinde o participare cu adevărat conştientă a 
elevului la procesul de instruire. 

-Studiul Informaticii, atât ca disciplină autonomă, cât şi ca instrument 
operaţional al altor discipline. 

• Dintre metodele de predare specifice matematicii, de exemplu, pe 
care le vom prelua cu siguranță în Informatică, amintim:

-Metoda demonstraţiei.

-Metoda reducerii la absurd.

-Metoda inducţiei matematice (la noi: structurale).
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• În cele ce urmează, analizăm mai întâi metodele (generale), 

clasice, utilizate şi în predarea Informaticii (exe.:seminarii):

1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor.

2. Conversaţia.

3. Problematizarea.

4. Modelarea.

5. Demonstrarea (folosind materialul intuitiv).

6. Exerciţiul.

7. Învăţarea pe grupe (mici).

8. Lucrul cu manualul.

9. Jocurile didactice.

10. Instruirea programată.

• În tratarea acestor metode se vor urmări particularităţile 
specifice predării disciplinelor de Informatică şi, în special, 
aplicaţiile practice de laborator; și, sperăm, punctarea 
contribuţiei Informaticii la însuşirea competenţelor 
didactice pentru alte discipline
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1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor
• Dintre formele pe care le îmbracă expunerea sistematică a 

cunoştinţelor (povestirea, prelegerea, descrierea, explicaţia,
conversaţia etc.), opinăm că Informatica trebuie să 
utilizeze cu precădere explicaţia

• Elementele explicative domină procesul de instruire 
informatică, acestea fiind caracteristice atingerii unor 
competenţe specifice care cuprind formarea de deprinderi şi 
abilităţi practice de utilizare a unor produse soft uneori 
complexe, deşi suficient de intuitive prin interfaţă

• Ceea ce conferă o notă accentuată de adaptabilitate este 
operativitatea impusă de aplicarea acestei metode prin 
alternarea expunerii cu demonstraţia practică, elevii fiind 
astfel scoşi din pasivitatea posturii de simpli receptori

• Analogiile cu situaţii cunoscute fac din receptorul pasiv un 
participant activ la expunere; ea nu se desfăşoară în condiţii 
perfect univoce, adică fără alternative şi reveniri, nici la 
disciplinele cărora metoda le este caracteristică (cu atât mai 
puţin la Informatică) 
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• Elevul primeşte în condiţii univoce doar ceea ce i se 

comunică în funcţie de nivelul de cunoştinţe dobândit, de 
propriile presupuneri, de experienţa sa practică, de nivelul 
său de gândire, de înţelegerea codului de comunicare, ca 
să nu mai vorbim de oscilaţiile de atenţie

• Profesorul trebuie să reproiecteze lecţia prin prisma 
posibilităţilor elevilor şi cu mijloacele lor de gândire

• Accentul trebuie pus pe raţionament, prin argumentări 
temeinice, prin scoaterea în evidenţă a modului în care 
trebuie să gândească

• Expunerea trebuie să fie însoţită de un control permanent al 
gradului de receptivitate al clasei, urmărindu-se mimica
elevilor (edificatoare în special la elevii mici), satisfacţia 
înţelegerii lecţiei sau îngrijorarea şi neliniştea în cazul în 
care elevul a pierdut firul explicaţiei

• Întrebările, repetiţia, explicaţiile suplimentare, analogiile cu 
alte noţiuni cunoscute permit realizarea unui control 
permanent al receptivităţii la expunere.
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• În Informatică recurgem neapărat la metoda expunerii/ explicaţiei 

atunci când tema este complet nouă şi printr-o metodă (doar) activă
nu se poate descoperi noutatea; sau, metoda activă este ineficientă 
din punctul de vedere al operativităţii

• Astfel este necesară această metodă pentru a înţelege conceptele de 
algoritm (inclusiv exemplificările clasice), de structură de date
(inclusiv modalităţile de reprezentare), de comandă, funcţie sau 
procedură standard (în contextul sistemului de operare sau al 
mediului de programare ales), de raţionament (într-un spaţiu/ sistem
închis ales) şi chiar modalitatea de prezentare şi introducere a unor 
programe utilitare, softuri de aplicaţie etc.

• În acest context, pentru prezentarea comenzilor unui sistem de 
operare, a unui editor de texte sau editor grafic (sau a altor softuri 
mai complicate prevăzute de programa şcolară), se poate recurge la 
următoarele două metode active:

(a) Expunerea la „tablă”, poate în paralel cu secvenţe de prezentări 
multimedia/ variante. 

(b) Explicarea meniurilor diverselor aplicaţii simultan cu exersarea 
utilizării acestora în cadrul orelor de aplicaţii practice de laborator.
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• Fiecare dintre cele două variante de mai sus prezintă atât 

avantaje, cât şi dezavantaje

• Prima este folosită atunci când profesorul nu are la 
dispoziţie un laborator special pentru predare, iar aceasta 
se face cu întreaga clasă

• A doua variantă este, desigur, mai eficientă, deoarece 
elevul are posibilitatea de a testa practic funcţionalitatea 
cunoştinţelor proaspăt explicate

• Totuşi, să nu uităm că unii elevi îşi formează mai repede 
deprinderea utilizării, iar alţii mai greu, primii fiind tentaţi să 
încerce între timp alte opţiuni (chiar neprezentate încă de 
profesor), ceea ce creează disfuncţionalităţi în desfăşurarea 
lecţiei, aprecierea gradului de asimilare şi chiar formarea 
unor idei greşite de utilizare (datorate încercărilor 
individuale, necoordonate)

• Pe lângă acestea, se pierde uneori din vedere realizarea 
unui rezumat sistematic al modului de utilizare, elevul fiind 
tentat să exerseze imediat şi uită să-şi noteze (în stil 
propriu) modul de utilizare a acesteia
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2. Metoda conversaţiei

• Metoda conversaţiei se referă la dialogul dintre profesor şi elev, în 
care profesorul nu trebuie să apară în rolul examinatorului 
permanent, ci al unui colaborator care nu numai întreabă, ci şi 
răspunde la întrebările elevilor

• Prin metoda conversaţiei se stimulează gândirea elevilor în vederea 
însuşirii, fixării şi sistematizării cunoştinţelor şi deprinderilor, a 
dezvoltării spiritului de colaborare şi de echipă

• Se asigură astfel o participare activă din partea elevilor, întrebările 
putând fi adresate (teoretic) în orice moment al lecţiei

• Metoda conversaţiei este frecvent utilizată în învăţarea informaticii, 
ea implicând un dialog continuu între elev şi profesor (şi nu numai), 
respectându-se anumite reguli elementare de colaborare constructivă 
care să nu determine diminuarea demersului didactic, ci să-l 
amplifice şi să-l consolideze

• Conversaţia didactică are forme diferite, în funcţie de anumite criterii; 
raportată la numărul de persoane, conversaţia poate fi:

(a) Individuală: se poartă între un elev şi profesor.

(b) Colectivă (sau frontală): întrebările sunt adresate întregii clase (de 
către profesor sau de către elevi, răspunsurile venind de la diferiţi - alți -
elevi.
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• După obiectivele urmărite în diferite variante de lecţii, 

conversaţia poate fi:

-Introductivă: aceasta este folosită în momentul captării 
atenţiei şi reactualizării cunoştinţelor asimilate anterior, 
pentru a trezi interesul faţă de lecţia care urmează.

-Expozitivă: în timpul prezentării unei noi lecţii, ea poate 
trezi interesul pentru fixarea noilor cunoştinţe.

-Recapitulativă: este utilizată atunci când se urmăresc 
recapitularea şi generalizarea unor rezultate prezentate 
anterior.

-Evaluativă: este indicată, desigur, pe parcursul procesului 
de verificare şi evaluare.

-Dezvoltată: este destinată prezentării unui subiect nou, 
discutat anterior „pe fugă”.
• Caracteristicile principale ale întrebărilor, indiferent de 

forma de conversaţie, impun precizie şi, în principiu, 
vizarea unui singur răspuns
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• De multe ori se adresează întrebări vagi care încep cu „Ce 

puteţi spune despre…” sau „Ce ştiţi despre…”, care 
plasează elevul într-un dubiu total în legătură cu conţinutul 
răspunsului

• Din aceeaşi „gamă” face parte şi celebrul „îndemn” de 
evaluare Prezintă subiectul pe care-l cunoşti cel mai bine

• Nu este bine însă nici ca întrebarea să conţină răspunsul, 
sau să ceară doar un răspuns prin DA sau NU; ea trebuie 
să contribuie la dezvoltarea gândirii

• De asemenea, răspunsurile acceptate trebuie să fie: 
corecte, complete, exprimate în termeni precişi, să 
oglindească o înţelegere efectivă a problemei abordate

• Discuţiile au şi rolul de a corecta greşelile din răspuns; 
identificarea cauzei, eliminarea greşelii, şi a posibilității 
reapariţiei ei, sunt foarte importante

• Conversaţia are un rol primordial și prin faptul că ajută la 
formarea limbajului informatic (= de specialitate), la 
dezvoltarea raţionamentului logic şi a gândirii elevului
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• Dificultăţile pe care elevul le întâmpină în formarea 

limbajului de specialitate pot lăsa urme în plan afectiv, 
repercutându-se asupra dezvoltării lui intelectuale 

• De aceea se impune o analiză amănunţită a cauzelor 
acestor dificultăţi, iar scoaterea lor în evidenţă trebuie 
relevată prin examinări scrise sau orale 

• A fi la curent cu dificultăţile de limbaj pe care le au elevii la 
anumite vârste şcolare şi la un anumit stadiu de însuşire a 
disciplinei înseamnă, în primul rând, să nu se abuzeze de 
termeni de specialitate

• Se recomandă înlocuirea unor astfel de termeni cu 
sinonime din vocabularul curent sau explicarea sensului 
acestora în limbaj uzual, dacă un alt înţeles este accesibil 

• Dificultatea formării vocabularului de specialitate constă şi 
în faptul că aceste cuvinte noi sunt introduse în acelaşi timp 
cu noţiunile noi, ceea ce face ca îmbogăţirea limbajului 
informatic să se realizeze simultan cu dezvoltarea şi 
formarea gândirii informatice



6-189
• Stăpânirea limbajului se reflectă în înţelegerea textelor şi 

documentaţiilor de specialitate şi, în final, în rezolvarea 
problemelor

• Nestăpânirea acestuia provoacă inhibiţie, imposibilitatea 
comunicării sau chiar o comunicare şi o înţelegere 
defectuoase, făcându-l pe elev timid, incoerent sau chiar 
ridicol în exprimare

• Această metodă mai are şi următoarele subdirecţii:

-Euristică: nu există reguli precise, se bazează doar pe 
întrebare/răspuns, în funcţie de evoluţia concretă a dialogului.

-De tip dezbatere: se realizează un schimb de păreri în care 
este implicat un anumit colectiv; ar fi bine să fie trase şi nişte 
concluzii care să nu aibă doar un rol istoric.

-Catehetică: impune efectuarea unor teste care implică 
memoria.

• Este cam clar că o conversaţie se face prin întrebări; ele ar 
trebui să satisfacă și următoarele condiţii (unele dintre ele 
rezultând din ceea ce am amintit mai înainte):
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-Să fie precise (vizând, de exemplu, un singur 
răspuns).

-Să nu conţină răspunsul şi să aibă un rol 
„instructiv”.

-Să stimuleze gândirea şi capacitatea de creativitate 
a elevilor (De ce ?, Din ce cauză ?, În ce caz ? etc.).

-Să fie formulate prin enunţuri variate şi atrăgătoare.

-Să se adreseze întregului colectiv vizat.

-Să conţină (eventual, și) întrebări ajutătoare, atunci 
când răspunsul este eronat sau parţial.
• Răspunsurile acceptate trebuie să fie nu numai 

corecte, ci şi exprimate în termeni precişi şi să 
oglindească un anumit nivel de înţelegere

• Răspunsurile eronate ar trebui să fie corectate 
imediat, chiar prin discuţii individuale mai lungi
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• Cadrul didactic va dirija conversaţia astfel încât ideile să 

fie bine conturate înainte de a trece la altele, în timp ce 
lecţia îşi menţine caracterul unitar

• În ceea ce priveşte Informatica, recomandăm şi 
utilizarea unor instrumente ajutătoare, cum ar fi 
introducerea/ exprimarea noţiunilor printr-un limbaj
algoritmic (scris/ oral) care să implice utilizarea eficientă 
a simbolurilor (în afară de latura didactică propriu-zisă), 
ceea ce înseamnă separarea clară a sintaxei de 
semantică

3. Problematizarea şi învăţarea prin descoperire
• Predarea şi învăţarea prin problematizare şi descoperire 

presupun utilizarea unor tehnici care să producă elevului 
conştientizarea „conflictului” dintre informaţia dobândită 
şi o nouă informaţie, determinându-l să acţioneze în 
direcţia rezolvării acestuia prin descoperirea unor noi 
proprietăţi ale fenomenelor studiate 
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• Începem cu descrierea metodei problematizării

• Pedagogic vorbind, conflictele se mai numesc şi 
situaţii-problemă, putând fi de cel puţin două tipuri:

-Contradicţii, între posibilităţile existente ale elevului (nivelul 
intelectual şi de pregătire) şi cerinţe sau situaţiile în care este 
pus de noua problemă; aceste conflicte se datorează 
imposibilităţii elevului de a le selecta dintre cunoştinţele sale 
anterioare pe cele potrivite cu valoarea operaţională de 
aplicabilitate a viitorului.

-Incapacitatea elevului de a integra noţiunile selectate într-un 
sistem, în acelaşi timp cu conştientizarea faptului că sistemul 
este pe moment ineficient operaţional (lucru care poate fi 
remediat doar prin completarea informaţiei de bază).
• Întrebările frontale sau individuale utilizate în etapa de 

pregătire a introducerii unei noţiuni, a prezentării unui 
domeniu nou, întrebări care se adresează capacităţii de 
reacţionare a individului, pot genera noi situaţii conflictuale 
de tipul menţionat anterior
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• Pe cât posibil, cadrul didactic trebuie să gestioneze el 

însuşi apariţia situaţiilor-problemă, deoarece ele ar 
putea să apară de la sine în mintea elevului

• Relativ la condiţiile pedagogice ale acestor situaţii 
conflictuale generate de anumite probleme practice, 
putem spune că „exercițiile” trebuie să aibă un sens 
precis şi să fie enunţate într-un moment optim al lecţiei

• Ele trebuie să înglobeze cunoştinţe deja însuşite de 
elev, să le trezească interesul, să le solicite un anumit 
efort mental creator

• ||Există părerea că rezolvarea unei probleme poate fi 
||privită ca un proces prin care elevul descoperă că o 
||combinaţie de reguli învăţate anterior se poate aplica 
||pentru găsirea soluţiei unei noi situaţii conflictuale

• În acest sens se pot evidenţia următoarele etape în 
rezolvarea problemei:
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1. Prezentarea problemei.

2. „Înțelegerea” problemei de către elev: distingerea 
caracteristicilor esenţiale ale situaţiei, însuşirea enunţului, 
găsirea legăturii între date, informaţii etc.

3. Formularea de către elev a anumitor criterii, ipoteze care 
pot fi aplicate în vederea găsirii unei soluţii.

4. Verificarea succesivă a unor asemenea ipoteze, eventual şi 
a altora noi, şi găsirea efectivă a unei soluţii (sau chiar a 
tuturor soluţiilor).

• Desigur că, în contextul de mai sus, sintagmele „situaţie 
conflictuală”, „problemă” şi „rezolvare de problemă” se 
referă la „exerciții” şi soluţii noi, necunoscute încă de elev, şi 
nu la ceva de tipul substituirii de valori numerice în expresii 
date, execuţia unui program dat pentru nişte valori fixate de 
intrare etc. 

• Utilizarea în predare a acestei metode este întotdeauna 
utilă doar în momentul în care se şi găseşte rezolvarea 
conflictului
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• Învăţarea prin descoperire apare ca o întregire a 

problematizării

• După tipul de raţionament folosit, se pot pune în 
evidenţă trei modalităţi principale de învăţare prin 
problematizare şi descoperire:

(a) Modalitatea inductivă.

(b) Modalitatea deductivă.

(c) Modalitatea prin analogie.

• În primul caz este vorba de generalizări; elevul trebuie 
încurajat să-şi dezvolte propria cale de învăţare, care 
să nu contrazică lucrurile în care crede, prin folosirea 
unor mijloace tehnice şi resurse informaţionale 
personale

• În al doilea caz se foloseşte logica „pură” sau, mai 
exact, sistemele deductive ca metodă de raţionament, 
deoarece putem obţine cunoştinţe noi din cunoştinţe 
vechi cu ajutorul unor reguli de inferenţă specifice
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• În ultimul caz, se încurajează folosirea unei experienţe 

anterioare nu numai dintr-un domeniu conex, ci, poate, 
din domenii total diferite

• Problematizarea are astfel interferenţe cu conversaţia, 
întrebările individuale sau frontale care se adresează 
gândirii, raţionamentului născând situaţii conflictuale

• Generarea situaţiilor-problemă trebuie produsă astfel 
încât întrebările să apară în mintea elevului fără ca 
acestea să fie adresate de către profesor

• După cum am mai precizat, ca disciplină cu caracter 
formativ, Informatica îşi propune dezvoltarea unei 
gândiri algoritmice, sistematice şi riguroase, care să
promoveze creativitatea, să stimuleze imaginaţia şi 
chiar să combată rutina

• Chiar dacă, aparent, travaliul informatic se sprijină pe 
anumite şabloane, ele reprezintă numai tendinţe utile 
de standardizare
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• Procesele care izvorăsc din situaţii reale, care implică 

folosirea calculatorului în rezolvarea unor probleme 
aparţinând diferitelor sfere ale vieţii de zi cu zi, analiza
acestor probleme, alegerea structurilor de date pe care se 
mulează informaţia oferită de mediul înconjurător, paşii 
algoritmilor şi programarea în sine determină folosirea 
metodei problematizării, iar aplicarea ei necesită formarea 
unor deprinderi ce nu se obţin decât printr-un exerciţiu 
îndelungat

• Repetăm: rezolvarea de probleme, ceva curent pentru 
învăţarea Informaticii, este un proces prin care elevul 
descoperă că o anumită combinaţie de reguli învăţate 
anterior conduce la rezolvarea unei noi „situaţii problematice”

• Formularea de probleme de către elevi constituie forme ale 
creativităţii şi presupune că elevii şi-au format deprinderi 
intelectuale eficiente din punctul de vedere al generalizării şi 
aplicabilităţii 

• Să nu uităm: orice soluţie găsită – fie ea și ingenioasă -
generează o nouă problemă
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• Problemele propuse pot fi inspirate din viaţa cotidiană, din 

cunoştinţele dobândite prin studiul altor discipline, din 
generalizarea unor probleme de informatică rezolvate 
anterior; ele pot fi chiar probleme de perspicacitate, jocuri 
etc.

• Problematizarea şi descoperirea fac parte dintre metodele 
formativ-participative, care solicită gândirea creatoare a 
elevului, îi pun la încercare voinţa, îi dezvoltă imaginaţia, îi 
îmbogăţesc experienţa

• În lecţiile la care se aplică aceste metode, profesorul alege 
problemele, le formulează, dirijează învăţarea şi controlează 
munca depusă de elev în toate etapele activităţii sale

• Aceste metode sunt caracteristice, de exemplu, unor lecţii de 
aplicaţii practice de laborator, metoda învăţării prin 
descoperire fiind frecvent aplicată în momentul în care este 
necesară folosirea unor softuri de aplicaţie

• Concentrarea atenţiei va fi dirijată spre rezolvarea problemei, 
şi nu asupra analizei facilităţilor şi lipsurilor unui produs 
software
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• Cu siguranţă, aici sunt deosebit de importante și

experienţa dobândită, cunoştinţele şi deprinderile 
formate în alte situaţii similare de învăţare

• Cunoaşterea facilităţilor produsului soft se poate 
face în momentul ivirii necesităţii exploatării 
acestuia, şi nu printr-o prezentare a lui ca o 
înşiruire mai mult sau mai puţin sistematică şi 
completă de funcţii sau facilităţi

• În contextul unor produse similare, trebuie 
concepută o viziune de ansamblu din care să se 
desprindă caracteristicile dominante ale 
aplicaţiilor din clasa respectivă şi să se prezinte 
particularităţile specifice produsului, cu 
îmbunătăţiri faţă de versiunile anterioare şi 
perspective de dezvoltare pentru cele viitoare
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• Ca informaticieni, în acest context ne interesează și ceea ce 

se numește chiar rezolvarea problemelor (problem solving)

• Competenţele dobândite în legătură cu acest subiect depind 
în primul rând de cunoştinţele specifice acumulate, dar - din 
punctul de vedere al psihologiei, ca ştiinţă - există 
consensul că se pot dobândi şi anumite competenţe 
generale

• Procesul cognitiv în ansamblu este foarte complicat şi vom 
sublinia doar câteva elemente-cheie şi direcţii principale 
pentru abordarea rezolvării unor probleme

• Astfel, când ni se solicită rezolvarea cu ajutorul 
calculatorului a unei probleme reale (complexe), 
presupunând că enunţul formal este „acceptat”, trebuie să 
răspundem la câteva întrebări, cum ar fi:

-Ce ştim în legătură cu domeniul implicat?

-Cum sunt apreciate rezultatele?

-Ce strategii generale sunt aplicabile?

-Care sunt motivaţiile suplimentare?
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• (Recomandăm cu căldură să se citiți cartea: G. Polya –

Descoperirea în matematică)

• După ce problema a fost enunţată şi sunt furnizate – poate -
anumite indicaţii, putem trece la alegerea strategiei concrete de 
rezolvare

• Aceasta trebuie să fie selectată după un anumit plan de lucru şi să 
permită o modalitate de verificare şi – poate – de generalizare

• De asemenea, trebuie avute în vedere metode/ metodologii prin 
care să se interzică anumite alternative şi să se permită explorarea 
de direcţii colaterale

• Una dintre strategiile generale poate fi următoarea:

1. Pot să rezolv problema (am cunoştinţele necesare).

2. Descriu algoritmul de rezolvare în mod (semi)formal.

3. Caut informaţiile suplimentare astfel încât să am o „definire” formală 
concretă (eventual, într-un limbaj de programare cunoscut).

4. Concep planul de implementare şi îl execut: scriu programele şi le 
rulez pe date de test.

5. Verific dacă ceea ce am făcut este corect.

6. Identific posibilităţi de generalizare la alte probleme.
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4. Modelarea
• Modelarea, ca metodă pedagogică, poate fi descrisă 

ca: un mod de lucru prin care gândirea elevului este 
condusă spre „descoperirea adevărului”, folosind un 
aşa-numit model şi utilizând raţionamentul prin analogie

• Adică, modelul şi metoda în sine nu presupun o 
asemănare perfectă cu cazurile reale specificate iniţial, 
ci numai o analogie rezonabilă

• Ea constă – să zicem - în construirea unui sistem S1 a 
cărui descriere coincide cu descrierea sistemului 
original S până la un anumit punct 

• S1 poate avea o natură diferită şi este - în general - mai 
simplificat şi mai formalizat

• Ideea este că, investigând sistemul S1 prin metode 
specifice legate de o anumită temă de lecţie, se pot 
găsi noi soluţii, care apoi pot fi translatate în concluzii 
asupra evoluţiei sistemului „de bază” S
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• Modelarea are o mare valoare euristică colaterală, prin 

utilizarea ei putându-se dezvolta spiritul de observaţie, 
capacitatea de analiză şi sinteză, creativitatea

• Cel mai bine ar fi să putem determina elevii să descopere 
singuri modelul; astfel, el se obişnuieşte să creeze noi 
probleme ce trebuie rezolvate, să adapteze algoritmi 
cunoscuţi la situaţii noi etc. 

• De obicei, realitatea înconjurătoare este percepută şi 
înţeleasă pe baza unor modele deja cunoscute

• Dezvoltarea deprinderilor de modelare, obişnuirea elevilor 
cu gândirea logică se realizează prin prezentarea exactă şi 
clară a modelelor şi prin transparenţa particularizărilor

• Un exemplu edificator îl constituie învăţarea metodelor de 
elaborare a algoritmilor

• Necesitatea unor formalizări se impune prin rigoarea 
modului de abordare a problemei, prin sistematizarea 
organizării informaţiei de intrare, a exactităţii proiectării 
prelucrării şi prin standardizarea ieşirii



6-204
• Formalizarea necesită cunoştinţe dobândite în 

studiul altor discipline, fundamentate teoretic, iar 
accesibilitatea formalizării este condiţionată de 
factori specifici nivelului de cunoştinţe dobândit 
anterior, de categoria de vârstă, de capacitatea 
de asimilare (la nivelul clasei, de exemplu)

• Abordarea ponderată a acestor aspecte conduce 
la dezvoltarea deprinderilor de abstractizare, a 
gândirii algoritmice şi sistemice

• Utilizarea modelelor în realizarea algoritmilor
presupune stabilirea unor analogii şi în 
organizarea datelor de intrare 

• „Învăţarea” algoritmilor este legată (și) de: 
cunoaşterea modului de organizare a datelor, de 
cunoaşterea profundă a structurilor de date ce pot 
fi prelucrate uşor de către calculator
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• Etapa cea mai importantă este cea a descoperirii 

algoritmului, urmată de stabilirea modului de organizare 
a datelor, iar importanţa acestui ultim aspect este 
esenţială în determinarea performanţelor 
produsului-program care implementează algoritmul

• Modelarea poate fi considerată a fi de mai multe tipuri:

(a) Modelarea similară constă în realizarea unui sistem de 
aceeaşi natură cu originalul şi care să permită evidenţierea 
trăsăturilor esenţiale ale originalului; de exemplu, o gamă 
variată de probleme pot fi rezolvate prin metoda 
backtracking:

-Pentru implementarea într-un limbaj de programare a unui 
algoritm elaborat prin backtracking, elevul are nevoie de 
un model reprezentat de un program, cum ar fi cel de 
generare a permutărilor (sau, cel de rezolvare a problemei 
celor opt regine etc.)
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-Apoi, prin anumite adaptări, el poate implementa algoritmi ce 
rezolvă alte probleme clasice, cum ar fi: generarea 
aranjamentelor/ combinărilor, generarea funcţiilor injective/ 
bijective, a partiţiilor unei mulţimi, problema celor opt turnuri
etc.

-Similar se procedează pentru rezolvarea problemelor care 
necesită utilizarea structurilor de tip stivă sau coadă, folosind 
operaţiile specifice acestor structuri dinamice elementare (a se 
urmări seminariile). 

(b) Modelarea analogică nu presupune o asemănare perfectă 
cu originalul, ci numai folosirea unor analogii. 

• În general, momentele cunoaşterii în procesul modelării 
sunt:

-Trecerea de la original la model.

-Transformarea modelului sau experimentarea pe model.

-Transferul pe original al rezultatelor obţinute pe model.

-Verificarea experimentală pe original a proprietăţilor obţinute 
pe model.
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• Trecerea de la original la model se face prin 

simplificare; aceasta nu trebuie fie „exagerată”, pentru 
a nu se omite trăsăturile esenţiale ale originalului

• Să nu se scăpăm din vedere faptul că valoarea 
modelului va fi apreciată prin prisma eficacităţii lui, 
adică a posibilităţilor pe care le oferă pentru atingerea 
scopului, şi că noile informaţii obţinute pe baza 
modelului vor fi transferate cu grijă asupra originalului, 
având în vedere diferenţa dintre model şi original

• Modelul devine astfel purtătorul unei semnificaţii, care 
poate fi exprimată printr-un suport material sau ideal

• O clasificare a modelelor după natura suportului sub 
care se vehiculează informaţia le împarte astfel în:

1. Modele materiale, care au suport concret; de exemplu: 

-folosirea unui table de şah în rezolvarea problemei celor 
opt dame poate determina o rapidă înţelegere a 
mecanismului metodei backtracking;
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-utilizarea unei stive de monede de dimensiuni diferite poate fi 
optimă pentru înţelegerea rezolvării problemei turnurilor din 
Hanoi; 

-calculatorul însuşi este potrivit pentru studiul structurii şi 
arhitecturii sistemelor de calcul.

2. Modele ideale (virtuale), care se exprimă prin: imagini, 
sisteme de simboluri sau semne convenţionale.

• Am putea conchide astfel că învăţarea Informaticii prin 
modelare presupune două etape:

I.  Învăţarea se va face pe baza modelelor construite de 
profesori; în această etapă se vor analiza trăsăturile 
modelului, apoi acesta va fi comparat cu originalul; pentru a 
reliefa condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească modelul, 
se vor da şi contraexemple. 
II. Elevii vor fi deprinşi să construiască singuri modele; 
importanţa descoperirii modelului de către elev constă în faptul 
că el este obişnuit să reprezinte într-o formă standard 
condiţiile impuse de problemă.
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• Astfel, elevul îşi adânceşte convingerea că Informatica

este un domeniu în care rezultatele pozitive se obţin doar 
printr-o înlănţuire logică de raţionamente

• Folosirea modelelor nu înseamnă impunerea unor metode 
care trebuie reţinute şi aplicate orbeşte

• Se va pune accentul pe înţelegerea paşilor unui algoritm şi 
se va încuraja prezentarea oricăror metode care exclud 
modelul şi care se impun prin eleganţă şi eficienţă

• Elevii vor fi încurajaţi să-şi dezvolte şi să-şi prezinte ideile 
proprii, contribuind astfel la creşterea încrederii în 
posibilităţile lor, în valoarea ideilor lor; ei nu trebuie să fie 
obligaţi să reproducă ideile altora, să aştepte ca totul să fie 
prezentat de profesor, să asimileze reţete, ci să descopere 
metode noi, să le prezinte, să le analizeze şi să le 
perfecţioneze printr-o comunicare continuă şi constructivă 

• Folosirea modelelor în învăţare deschide pentru 
Informatică o arie de aplicabilitate inter-şi-transdisciplinară 
impresionantă, de la artele plastice la cele mai diverse 
domenii ale tehnicii
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5. Exemplificarea sau demonstrarea materialului 
intuitiv
• Prin exemplificare (sau demonstraţie, în acest caz), 

înţelegem: prezentarea sistematizată şi organizată a 
unor obiecte, procese, experimente, cu scopul de a 
uşura înţelegerea intuitivă şi executarea corectă a unor 
activităţi programate

• Cuvântul „intuitiv” din subtitlu se referă la utilizarea 
oricărui raţionament inductiv, în contextul temei şi 
bagajului de cunoştinţe ale elevului

• Utilizarea intuiţiei împreună cu exemplificarea necesară 
poate implica folosirea unor modalităţi şi tehnici 
didactice diverse, datorită varietăţii materialului de 
studiu; exemplificarea sau demonstrarea materialului 
intuitiv presupune utilizarea unei diversităţi de materiale 
multimedia, de softuri de învăţare şi de alte resurse 
online
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• Un rol deosebit îl joacă astfel intuiţia

• Aceasta poate fi considerată ca: o experienţă 
mentală; poate însemna și o simplă observare/ 
notare a unor fapte; poate fi asimilată și cu un 
raţionament de tip inductiv etc.

• Intuiţia realizează de altfel corelaţia dintre imagine 
şi cuvânt, fiind atât sursă de cunoştinţe, cât şi 
mijloc de verificare

• Informatica nu poate fi desprinsă astfel de bazele 
ei intuitive şi de extinderea ei în realitatea 
cotidiană 

• Convertirea principiului intuiţiei în metoda 
demonstraţiei se realizează în funcţie de 
materialul intuitiv avut la dispoziție și folosit în 
numeroase lecţii, cum ar fi, ca exemple posibile:
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-Învăţarea algoritmilor de sortare: prin diferite 
moduri de reprezentare pot fi urmărite grafic valorile 
care se compară şi se schimbă între ele, conducând 
la ordonarea şirului (sau... imagini cu o formaţie de 
dansuri populare; sau ... etc.).

-Învăţarea metodei backtracking: folosind materialul 
avut, într-un mod natural, se urmăreşte formarea 
soluţiei prin avansări şi întoarceri repetate.

-Vizualizarea efectivă a ocupării şi eliberării zonelor 
de memorie pentru alocarea dinamică a variabilelor.

-Ilustrarea modului de lucru cu elementele listelor 
simplu şi dublu înlănţuite, a stivelor şi a cozilor.

-„Vizualizarea” echilibrării arborilor binari (arbori 
AVL).
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• Ţinând cont de eficienţa transmiterii informaţiei prin 

mijloace vizuale (preluate inclusiv de pe Internet) şi de 
orientarea cu predilecţie spre mijloacele de informare 
rapidă care solicită atât memoria vizuală, cât şi cea 
auditivă şi formarea involuntară a unui public 
consumator de informaţie audio/video, o orientare a 
metodelor şi procedeelor didactice în vederea 
exploatării acestei stări de lucruri creează un avantaj 
aparte procesului instructiv-educativ 

• Crearea unor secvenţe video cu scop didactic care să 
urmărească cu exactitate programa şcolară generează 
facilităţi de predare pentru multe discipline şi permite 
elevului să reia vizualizarea

• Aceasta ar putea elimina ambiguităţile sau golurile 
create de momentele de neatenţie din timpul predării şi 
ar constitui un veritabil „profesor la purtător” al elevului
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• Este evident că un astfel de mijloc nu poate suplini exerciţiul 

individual şi nici prezenţa efectivă a cadrului didactic

• Efortul profesorului este cu totul special, iar elevul trebuie învăţat să 
„vadă”, nefiind suficient ca el doar să urmărească materialul propus 

• În acest moment trebuie să aducem în discuţie euristicile şi 
încurajarea concretă a creativităţii

• Putem pune în evidenţă astfel câteva euristici pentru dezvoltarea 
creativităţii:

-Încercaţi să aveţi cât mai multe idei („palpabile” sau virtuale); cu cât 
sunt mai multe, cu atât cresc şansele să puteţi selecta câteva utile.

-Inversaţi problema (reformulaţi, reiteraţi, puneţi-o într-un alt context 
etc.).

-„Ghiciţi” o soluţie la întâmplare (de exemplu, urmărind un dicţionar).

-Gândiţi-vă la ceva distractiv, apropo de utilizările posibile ale 
rezolvării.

-Gândiţi-vă la probleme similare şi la soluţiile acestora, chiar în 
contexte diferite.

-Concepeţi o listă generală explicativă de cuvinte-cheie, proprietăţi 
utile, stimulente ş.a.m.d. care au cât de cât legătură cu tema în cauză.
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6. Metoda exerciţiului

• La modul cel mai general, exerciţiile pot fi privite ca: acţiuni 
concrete efectuate conştient şi repetat în scopul dobândirii 
unor priceperi şi deprinderi (mai rar cunoştinţe) noi, pentru a 
uşura anumite activităţi şi a contribui la dezvoltarea unor 
aptitudini și atitudini

• Avantajele certe ale metodei exerciţiului ar fi:

-Formarea unei gândiri productive și creatoare (având și 
posibile implicaţii financiare).

-Câştigarea unei anumite independenţe individuale ale 
elevilor.

-Iniţierea unui dialog cu obiective precise asupra unor metode 
şi soluţii posibile.

-Activarea unei atitudini critice şi creşterea discernământului 
elevilor în privinţa celor mai bune metode de lucru.
-Profesorul poate analiza şi evalua mai direct activitatea sau 
performanţele generale ale unui elev.
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• Condiţia primordială de reuşită este dată în principal de 

selectarea corespunzătoare a problemelor sau 
exerciţiilor, precum şi de activitatea continuă de 
îndrumare 

• Însuşirea cunoştinţelor de Informatică este legată și de 
exersarea utilizării unor softuri de aplicaţie, și de 
rezolvarea unor probleme de programare etc. 

• Practic, nu există lecţie în care să nu se aplice această 
metodă

• Alte avantaje sunt concretizate în rezultatele aplicării ei:

-formează o gândire productivă, oferă posibilitatea muncii 
independente, a analizei diverselor metode şi soluţii de 
rezolvare a problemelor;

-activează simţul critic şi autocritic şi îi învaţă pe elevi 
să-şi aprecieze rezultatele şi metodele de lucru

-oferă și posibilitatea depistării şi eliminării erorilor.
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• Este clar că metoda nu contribuie numai la formarea 

priceperilor şi deprinderilor de lucru cu calculatorul, ci 
contribuie substanţial şi la dezvoltarea unui raţionament 
flexibil şi operant

• Pentru profesor, alegerea, formularea şi rezolvarea 
problemelor şi apoi exploatarea rezultatelor obţinute 
constituie o sarcină de o importanţă deosebită

• Alegerea problemelor este condiţionată de programa 
analitică, de succesiunea prezentării noţiunilor în manuale, 
de metodele de rezolvare ce pot fi folosite şi de nivelul 
elevilor cărora li se adresează

• Formularea problemelor trebuie să ţină cont de noţiunile 
cunoscute de elevi, să fie clară (neambiguă), concisă şi să 
folosească limbajul de specialitate numai în măsura în care 
este cunoscut elevilor

• Rezolvarea trebuie să aibă în vedere obţinerea rezultatelor 
pe căi cât mai simple şi uşor de verificat, reţinerea tipurilor 
de raţionamente folosite, deschiderea perspectivei pentru 
rezolvarea unor probleme analoage sau mai complexe
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• Folosirea rezultatelor obţinute trebuie să vizeze 

lămurirea conţinutului activ în cunoaşterea noţiunilor 
învăţate şi adâncirea semnificaţiei lor, asimilarea 
metodelor de rezolvare şi aplicarea lor la rezolvarea 
altor probleme

• Utilizarea pe scară largă a acestei metode a condus la o 
clasificare a exerciţiilor şi problemelor în funcţie de 
aportul capacităţilor intelectuale necesare rezolvării lor, 
clasificarea putând fi: 

6.1. Exerciţii şi probleme de recunoaştere a unor 
noţiuni, formule, metode

• De exemplu, utilizând metoda backtracking: se pot 
descrie algoritmii care generează permutările, 
aranjamentele, combinările

• Apoi li se poate cere elevilor să: genereze toate funcţiile 
injective/ surjective/ bijective definite pe o mulţime cu m
elemente, cu valori într-o mulţime cu n elemente
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6.2. Exerciţii şi probleme aplicative pentru a 
reține formule sau algoritmi cunoscuţi

• Cunoscând modul de lucru cu elementele 
structurilor de date tip stivă sau coadă, elevilor 
li se poate propune să rezolve problema 
parcurgerii în lăţime sau în adâncime a unui 
graf oarecare

• Exerciţiile aplicative trebuie utilizate atât timp 
cât trezesc interesul

• Repetarea lor nejustificată poate conduce la 
efecte contrarii

• Sunt astfel necesare contraexemple însoţite și
de o analiză amănunţită a erorilor posibile
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• Aceste două clase de exerciţii sunt recomandate în 

special pentru fixarea unor cunoştinţe deja predate 

• În acest context poate fi utilă o complicare graduală a 
enunţului iniţial, urmărindu-se memorarea mai bună a 
formulei sau a ideii algoritmului, cum ar fi: încadrarea 
acestuia într-un eventual alt tip de probleme cunoscute; 
complicarea lui în mod progresiv în vederea utilizării 
sale în alte situaţii; prezentarea unor cazuri-limită care 
pot conduce la rezultate eronate

6.3. Probleme reale care permit însuşirea unor noţiuni

• Aici am avea foarte multe de ales/ discutat și vom 
pomeni, pe moment, doar despre Cubul lui Rubik și 
Sudoku (în corelație poate cu anumite dezbateri 
competitive ...)

• Putem enumera și („transversal”):
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6.4. Exerciţii grafice

• Acestea putem presupune că se auto-descriu.

6.5. Exerciţii „complexe”

• Acest caz se referă la exerciții care presupun o analiză 
mult mai detaliată a problemei în ansamblu şi implică –
de exemplu, cel puțin - descompunerea ei în 
subprobleme, succesiv, până în momentul în care 
rezolvarea subproblemelor elementare devine 
(aproape) „cunoscută”

• Pentru formarea unor priceperi sau abilităţi legate de 
munca independentă se pot utiliza şi

6.6. (Metodă a) Exerciţii(lor) comentate

• Aceasta constă în rezolvarea exerciţiilor de către toţi 
elevii, în timp ce un elev desemnat explică permanent 
rezultatele obţinute
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• Nu este nevoie ca această explicaţie să fie utilizată pe 

calculator

• Profesorul poate în orice moment să invite oricare alt 
elev pentru continuarea explicaţiei (în acest fel, metoda 
devine activ-participativă)

• Pe tot parcursul, se pot evidenţia permanent avantajele 
şi dezavantajele rezolvărilor propuse, alte metode 
posibile de rezolvare, idei privind utilizarea acestor 
rezolvări sau particularizări ale lor din lecţiile anterioare

• Nu putem să nu remarcăm faptul că specifice 
Informaticii sunt problemele al căror grad de dificultate 
creşte treptat, odată cu formarea şi asimilarea noţiunii, 
fiecare nouă problemă aducând un plus de dificultate 

• Să subliniem și că în rezolvarea unei probleme ar fi 
foarte necesar să se ţină seama de următoarele etape:
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-Analiza (iniţială a) problemei: se stabilesc formatul, natura şi 
intervalele de variaţie ale datelor de intrare/ieşire şi ale variabilelor de 
lucru (date intermediare); în această etapă se va stabili și un algoritm 
de rezolvare, exprimat întâi în limbaj natural, ceea ce va permite 
fiecărui elev să lucreze independent.

-Rezolvarea (propriu-zisă a) problemei: este etapa în care se 
realizează transpunerea/ implementarea într-un limbaj de programare 
a algoritmului stabilit în prima etapă; algoritmul este reprezentat în una 
dintre formele cunoscute, se stabilesc variabilele de lucru, forma lor de 
alocare, prelucrările ce vor avea loc, apoi se trece la implementarea în 
limbajul dorit; dacă rezolvarea se poate face pe mai multe căi, este 
indicată alegerea căilor optime în funcţie de anumite criterii fixate 
anterior, cum ar fi: paradigma de programare, complexitatea 
algoritmului, simplitatea structurilor de date etc.).

-Verificarea (soluţiilor obţinute): va permite elevului să-şi dea seama de 
corectitudinea lor; în această etapă, profesorul intervine cu seturi de 
date de test pentru datele de intrare, care să cuprindă majoritatea (sau 
chiar)/ toate cazurile posibile, și în special cazurile critice/ la „limită”. 

• Nu uităm – chiar se recomandă (ca „etapă suplimentară”) –
introducerea/ folosirea efectivă a unor noţiuni privind verificarea 
formală apriorică a corectitudinii algoritmului
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• Etapele anterioare se pot modifica sau dezvolta după 

natura problemelor

• Acolo unde problema permite mai multe căi de 
rezolvare, profesorul analizează cu ajutorul elevilor 
toate aceste căi, le selectează pe cele mai importante 
şi le propune spre rezolvare pe (sub)grupe

• Elevii vor compara apoi rezultatele, avantajele şi 
dezavantajele fiecărei metode în parte şi vor putea 
evidenţia astfel (o) „cea mai bună” soluţie

7. Metoda învăţării în grupe mici
• Activitatea de învăţare pe grupe mici se defineşte ca: o 

metodă în care sarcinile sunt executate de grupuri de 
elevi, grupuri care sunt (câteodată) autoconstituite şi 
care se autodirijează

• În Informatică, activitatea se desfăşoară de obicei în 
echipă, iar travaliul individual este de fapt o 
componentă a muncii corelate din cadrul unui grup 
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• În aceste condiţii este normal ca şi activitatea 

didactică să recurgă la metode de învăţare 
colectivă, fără a neglija însă munca individuală, ci 
doar privind-o pe aceasta ca pe o componentă a 
muncii în echipă 

• Profesorii recunosc eficacitatea unei asemenea 
organizări a activităţii didactice şi o integrează în 
arsenalul metodic al predării disciplinei

• Alegerea criteriilor de formare a grupelor depinde 
de obiectivele urmărite, cum ar fi însuşirea de noi 
cunoştinţe, rezolvarea de probleme etc. 

• Se pot forma astfel: grupuri omogene (elevi cu 
acelaşi nivel de cunoştinţe); grupuri eterogene
(elevi de toate categoriile – foarte buni, buni şi 
slabi – în proporţii apropiate); grupuri formate pe 
criterii afective (prietenie, vecini de bancă) etc.
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• Numărul elevilor dintr-un grup poate varia de la 2 la 10, dar 

cele mai potrivite grupuri sunt considerate cele formate din 
3-5 elevi (având – poate - și ceva afinități)

• Grupurile alcătuite din mai mult de 2 elevi la un calculator 
se dovedesc – de obicei - a fi „neproductive”

• Este bine ca la întocmirea grupurilor să se stabilească și o 
serie de criterii clare de formare, iar apoi elevii să fie lăsaţi 
să se grupeze singuri

• Pentru grupurile omogene, sarcinile pot diferi în funcţie de 
scopul propus; pentru grupurile eterogene sau create pe 
criterii afective, sarcinile vor fi aceleaşi la fiecare grup, dar 
profesorul poate distribui sarcini suplimentare elevilor mai 
buni din fiecare grup 

• Etapele identificate în metoda învăţării în grupe mici ar fi: 

–repartizarea materialului (problemelor, sarcinii) fiecărui grup; 

–munca independentă a grupurilor sub supravegherea 
profesorului; 
–discutarea în plen a rezultatelor obţinute.
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• Activitatea profesorului poate fi considerată și ea ca fiind 

formată din două etape:

-Etapa proiectivă: se pregăteşte materialul de repartizat pe 
grupe şi materialul în plus pentru elevii buni.

-Etapa de îndrumare/ supraveghere: înseamnă practic 
„animarea” permanentă a activităţii grupelor de lucru. 

• Ajutorul acordat de profesor grupelor de lucru trebuie să 
fie dat numai la cerere şi în aşa fel încât acesta să se 
situeze (doar) pe o poziţie de colaborator, nu pe cea de 
autoritate care îşi impune părerile şi soluţiile personale 

• Profesorul va interveni cu autoritate numai atunci când 
activitatea grupului se îndreaptă într-o direcţie greşită

• Când unul sau mai multe grupuri descoperă o soluţie, 
propunerile lor vor fi discutate şi analizate succesiv sau 
în paralel, cât mai repede posibil
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• Scopul discuţiei este în special de a reliefa 

corectitudinea rezolvării, de a determina „cea mai 
eficientă”, mai „elegantă” soluţie și de a descoperi 
eventualele erori 

• Importanţa dezbaterilor pentru dezvoltarea 
raţionamentului este foarte mare, iar rolul profesorului 
este acela de a incita şi coordona discuţiile în direcţia 
obţinerii concluziilor care se impun

• Se impută, pe bună dreptate, acestei munci în grup o 
intensitate şi o productivitate scăzute, dar diversificarea 
sarcinilor grupurilor şi împărţirea sarcinilor între membrii 
grupurilor atenuează această deficienţă

• Dacă prin activitatea în grup se intenţionează 
dobândirea de noi cunoştinţe prin lucrul cu manualul, 
documentaţia sau prin testarea unor produse soft, 
profesorul este obligat să organizeze dezbaterile finale 
care să stabilească dacă elevii şi-au însuşit corect 
noţiunile şi şi-au format deprinderi corecte
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• Este de asemenea greşit să se lucreze mereu cu grupuri 

constituite după aceleaşi criterii, pentru că în acest caz: fie
sunt suprasolicitaţi elevii buni din grupurile eterogene, iar 
elevii slabi se bazează exclusiv pe aportul liderilor de grup; 
fie, în grupurile omogene, elevii slabi se complac în postura 
în care se află şi nu mai încearcă să scape de acest 
calificativ

• Alte câteva probleme pot fi abordate sub un unghi diferit în 
acest context

• Astfel se pot pune întrebări ajutătoare mult mai 
individualizate (iar ele nu ţin neapărat de conţinutul în sine 
al lecţiei); ce întrebări ajutătoare se adresează şi modul în 
care se adresează pot fi mai importante decât întrebarea în 
sine

• Ulterior, atât în timpul lecţiei, cât şi după aceea, 
comunicarea cu elevii este mai simplă; ca prioritate şi 
soluţie la anumite probleme locale de învăţământ, susţinem
aducerea unor specialişti dinafara sistemului de învăţământ 
pentru a preda lecţii de sinteză, lecţii speciale etc.
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8. Metoda lucrului cu manualul şi documentaţia
• Manualele şcolare, purtătoare ale valenţelor formative prin 

deosebitul lor conţinut metodic şi didactic, reprezintă de fapt o limită
impusă de programa şcolară d.p.d.v. al conţinutului informativ

• În Informatică, mai mult decât în alte domenii, manualul este supus 
perisabilităţii conţinuturilor prin frecvenţa cu care disciplina este 
receptivă la noutăţile care apar

• Realitatea didactică reliefează faptul că elevul foloseşte pentru 
învăţarea teoriei doar notiţele luate în clasă la predare (sau 
resursele multimedia recomandate/accesibile online) şi, din 
considerente de comoditate sau din obişnuinţă, foarte puţin (sau 
deloc) manualele 

• Acestea sunt consultate în cel mai fericit caz doar pentru citirea 
enunţurilor problemelor

• Atitudinea de reţinere sau de respingere faţă de manual (fie el şi în 
format electronic) are consecinţe negative atât asupra caracterului 
formativ, cât şi asupra celui informativ al învăţării

• Capacitatea de raţionament a unui elev nu se formează numai după 
modele de raţionament oferite de profesor, ci şi prin eforturi proprii, 
prin activitatea individuală de căutare şi comparare cu alte scheme 
de argumentare
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• Valoarea acestei metode nu constă numai într-o însuşire temeinică 

a cunoştinţelor, ci şi în formarea unor deprinderi de activitate 
intelectuală

• Mulţi elevi încheie ciclul liceal fără a avea formate deprinderi de 
lucru cu manualul şi documentaţia, ceea ce le creează serioase 
probleme de adaptare şi explică eşecurile din primul an de studenţie 
şi greutatea de adaptare la cerinţele studiului universitar

• Metoda muncii cu manualul este un aspect al studiului individual şi 
se utilizează sub directa îndrumare şi supraveghere a profesorului

• Înainte de a aborda această metodă, profesorul trebuie să atragă 
atenţia elevului asupra aspectelor importante ale lecţiei, care trebuie 
urmărite în mod special, cerându-i să realizeze un rezumat cu 
principalele idei de reţinut

• Rolul profesorului nu se limitează numai la a indica lecţia din 
manual sau documentaţia care trebuie studiată

• În timpul studierii de către elevi a noului material, profesorul are un 
rol activ

• El trebuie – de exemplu - să urmărească modul în care îşi 
întocmeşte conspectul fiecare elev, să dea îndrumări elevilor care-l 
solicită, să verifice planurile întocmite de aceştia, chiar corectându-
le acolo unde este cazul
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• Profesorul poate să descopere în acest fel anumite lacune în 

cunoştinţele dobândite anterior de elevi şi să intervină ulterior pentru 
remedierea lor

• El trebuie să se ocupe deopotrivă de elevii slabi şi de cei buni, 
cărora le dă sarcini suplimentare, reuşind astfel să-şi facă o imagine 
despre stilul de lucru şi ritmul fiecărui elev

• După studierea individuală din manual sau documentaţie, urmează 
discuţii concrete asupra celor însuşite de elevi

• Aceste discuţii au scopul de a preciza problemele esenţiale ale 
lecţiei, de a le sistematiza, de a înlătura posibilitatea unor omisiuni 
din partea elevilor sau chiar a însuşirii eronate a unor noţiuni

• Profesorul trebuie să selecteze şi să pregătească minuţios 
materialul necesar, pentru a fi în măsură să răspundă prompt la 
orice întrebare pusă de elevi

• Nu orice lecţie poate fi insă însuşită (doar) din manual; metoda se 
aplică în special acelor lecţii care au o redactare sistematică şi 
accesibilă nivelurilor de vârstă şi de cunoştinţe ale elevilor

• Acestora li se recomandă studiul temei stabilite pentru acomodarea 
cu noţiunile, apoi profesorul reia – de obicei – prezentarea, apelând 
desigur și la sublinierea aspectelor esenţiale
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• Având o asemenea bază, profesorul se poate concentra asupra 

discursului său

• Avantajele unui discurs bine organizat ar fi:

-Urmărirea atentă a audienţei: fiecărui „ascultător”/ elev îi poate fi 
sugerată ideea că este personajul principal, că el este cel vizat în 
primul rând.

-Noi porţiuni de text pot fi uşor introduse suplimentar, prin referirea la 
manual.

-Se prezintă lucruri deja verificate, deci – teoretic - nimic nu poate 
„merge rău” (adică, nu poate fi greșit).

-Stresul fiecărui elev în parte poate fi micşorat, acesta ştiind că nu este 
el „destinatarul special”.

-Există posibilitatea unui feedback rapid şi anumite principii de învăţare 
pot fi folosite imediat.

-Există posibilitatea pregătirii prealabile a materialului, cu durată 
determinată, inclusiv cea a expunerii.

-Posibilitatea de control (a ceea ce s-a transmis/ recepţionat, cui, când, 
sub ce formă), precum şi de a „organiza” modul de reacţie este foarte 
mare.
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• Desigur, există şi (puține) dezavantaje

• Nu insistăm în această privință, deoarece ideea 
principală este aceea că fiecare avantaj de mai sus 
devine un dezavantaj dacă profesorul nu este un bun 
gestionar al metodelor şi timpului său, caz în care se 
poate ajunge (din partea clasei) la: pasivitate, stagnare, 
plictiseală, lipsă de individualizare etc.

9. Metoda jocurilor didactice

• Jocurile didactice au valenţele lor educative şi în cazul 
Informaticii; iar ca metodă de învăţare, acestea dau 
rezultate deosebite în special la clasele mici

• Marele pericol în utilizarea acestei metode de instruire 
îl constituie folosirea abuzivă a unor aplicaţii soft care 
au o încărcătură educativă redusă; datorită atractivităţii, 
ele captează şi reţin atenţia elevului, uneori chiar ore în 
şir, fără însă ca el să dobândească cunoştinţe sau 
deprinderi pe măsura efortului depus 
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• Un rol aparte se atribuie jocurilor „manipulative”/ 

simulatoare, prin care elevul devine conştient de 
proprietăţile obiectului studiat şi îşi formează deprinderi şi 
dexterităţi de utilizare a acestuia prin simularea pe 
calculator/pe semireal a utilajului sau dispozitivului respectiv

• Acestea necesită în cele mai frecvente cazuri echipamente 
periferice suplimentare, unele specializate pe lângă cele 
clasice: imprimante 3D, căşti speciale pentru obţinerea 
efectului de realitate virtuală, echipamente care simulează, 
de exemplu, condiţii de zbor pentru pilotaj etc. 

• Alte tipuri de jocuri, numite și „reprezentative” - prin 
simbolizarea sau abstractizarea unor elemente reale -
conduc la descoperirea unor reguli de lucru cu aceste 
elemente, dezvoltând astfel imaginaţia elevului 

• Ce altceva reprezintă un produs soft, atunci când înveţi să-l 
utilizezi, decât un joc (mai „serios” ?)

• Metoda nu este caracteristică studiului Informaticii, dar la 
limita dintre jocul didactic şi învăţarea asistată de calculator
se situează o bună parte dintre software-urile de învăţare
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10. Instruirea programată şi învăţarea asistată de calculator
• Instruirea programată poate fi aplicată cu mare succes în 

momentele în care obiectul primordial al predării îl constituie 
utilizarea unui mecanism real

• În cadrul instruirii programate, esenţiale devin probele şi produsele 
demonstrative, pe care ar trebui să le descriem elevilor

• Aceasta trebuie să beneficieze de un număr suficient de ore de 
verificare a cunoştinţelor acumulate, evitându-se însă monotonia şi 
instaurarea plictiselii; desigur că se recomandă utilizarea simultană 
și a altor metode

• Trebuie însă evitată şi folosirea metodei un timp îndelungat, lucru 
care poate conduce - în anumite situaţii – chiar la o izolare socială a 
elevului

• O idee pentru contracararea acestor efecte ar fi organizarea 
activităţilor pe grupuri sau în echipă

• Instruirea asistată de calculator – pe de altă parte - este un concept 
diferit de instruirea programată doar prin modalitatea de utilizare

• Există aceleaşi premise şi moduri de utilizare, cu excepţia faptului 
că un sistem de calcul devine principala interfaţă dintre un 
profesor şi un elev
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• Aici, absolut toate noţiunile, conceptele, exerciţiile, 

problemele, evaluările, testările, prezentările legate de o 
anumită temă în cadrul unei lecţii (inclusiv estimarea 
îndeplinirii obiectivelor) sunt îndepliniri, dirijări, verificări cu 
ajutorul calculatorului

• În Informatică (practic, azi: pentru majoritatea disciplinelor 
şi majoritatea şcolilor) se utilizează intens platforma de 
învăţare AeL, accesibilă online: 
http://advancedelearning.com/

• Procesele de predare-învăţare şi verificare-evaluare
funcţionează pe baza principiului cibernetic 
comandă-control-reglare/autoreglare

• Instruirea programată, ca metodă didactică, presupune 
chiar construirea unor programe de învăţare care, prin 
fragmentarea materialului de studiat (în secvenţe), 
realizează/ asigură: o adaptare a conţinuturilor la 
posibilităţile elevilor, la ritmul lor de învăţare, o învăţare 
activă, o informare operativă a rezultatelor învăţării, toate 
utile elevului (pentru autocorectare) cât şi profesorului

http://advancedelearning.com/
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• În elaborarea programelor de învăţare se au în vedere 

următoarele operaţii:

–precizarea obiectivelor operaţionale și a competențelor
în funcţie de conţinut şi posibilităţile elevilor;

–structurarea logică a conţinutului după principiul de 
învățare al paşilor mici şi al învăţării graduale;

–fracţionarea conţinutului în secvenţe de învăţare/ unităţi 
didactice/ (adică de) lecții inteligibile şi înlănţuite logic;

–fixarea, după fiecare secvenţă (de lecții), a întrebărilor, 
exerciţiilor și/ sau problemelor ce pot fi/ ar trebui rezolvate 
pe baza secvenţei informaţionale însuşite;

–stabilirea corectitudinii răspunsurilor/ soluţiilor elaborate.

• Să punctăm faptul că instruirea programată (IP, de aici 
înainte) a trecut prin câteva faze contradictorii (ca în 
cazul oricărei inovații importante, de altfel)
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• La început s-a lovit de rezerva tenace a tradiţiei şi de 

dificultăţile materiale (tehnice); după ce a câştigat teren 
în conştiinţa teoreticienilor şi practicienilor, s-au exagerat
într-o oarecare măsură valenţele ei aplicative, 
creându-se iluzia descoperirii unei „pietrei filosofale” în 
domeniul pedagogic 

• În final, după o analiză lucidă, s-a admis că există –
normal - atât părţi pozitive cât şi părţi negative, iar 
criticile aduse instruirii programate sunt atât de ordin 
psihologic, cât şi de ordin pedagogic şi metodic

• Psihologic, IP i se impută faptul că nu ţine seama de 
principiile psihologice ale învăţării, ea vizând de fapt 
învăţarea ca o simplă succesiune şi înmagazinare de 
fapte; se ştie că motivaţia învăţării nu poate fi analizată 
numai prin prisma reţinerii şi învăţării imediate, făcând
astfel abstracţie de interesul elevului faţă de conţinut

• Mai mult, lucrând singur sau cu calculatorul, elevul se 
simte de obicei destul de izolat
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• Pedagogic vorbind, fărâmiţarea conţinuturilor este în 

detrimentul formării unei viziuni globale, iar valoarea 
cunoaşterii imediate de către elev a rezultatului obţinut are 
valenţe contestabile

• Iar metodic, „decupajul” direct, de tip analitico-sintetic al 
conţinuturilor, îi îngustează elevului posibilitatea formării 
aptitudinilor proprii de analiză şi sinteză

• Aceste critici au determinat mutaţii serioase în concepţia de 
aplicare a metodei, dar practica didactică dovedeşte că -
atunci când se cunosc şi se evită cauzele care generează 
efecte negative - metoda poate produce rezultate bune

• Tendinţele de îmbunătăţire a aplicării metodei se îndreaptă 
– am mai precizat - spre alternarea utilizării metodei cu 
celelalte metode clasice

• Astfel: inserarea într-o lecţie programată a unor metode 
clasice schimbă determinarea muncii şcolare, repunându-l 
pe elev în directă dependenţă de activitatea profesorului şi 
dându-i acestuia posibilitatea să verifice gradul de însuşire 
a cunoştinţelor conţinute în program
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• O altă tendinţă este aceea de a modifica modul de 

redactare a programului de învățare, în special prin mărirea 
volumului de informaţie din unităţile logice şi prin separarea 
părţii de verificare, existând situaţii în care verificarea se va 
face după câteva ore sau chiar a doua zi 

• În plus, în program se pot insera secvenţe independente, 
care să necesite un timp mai mare de gândire sau de lucru

• Izolarea imputată IP poate fi contracarată prin alternarea cu 
munca în grup sau chiar folosind o așa-numită „IP de grup”, 
situaţie în care grupul parcurge în colectiv – simultan - un 
program special conceput în acest sens 

• Perspectiva învăţării asistate de calculator, inclusiv prin 
intermediul, cu ajutorul larg al Internetului, este, și ea, certă

• ||Astfel, se oferă posibilitatea nu doar a prezentării 
||programului, ci și a verificării rezultatelor şi corectării 
||erorilor, prin modificarea lui după cunoştinţele şi conduita 
||elevului; calculatorul nu numai că transmite un mesaj 
||informaţional imediat, dar poate mijloci formarea şi 
||consolidarea unor noi metode de lucru și de învăţare
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• Prin aplicarea acestei metode de învăţare nu se 

întrevede diminuarea rolului profesorului; dimpotrivă, 
sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să 
elaboreze programe de învățare şi să le și adapteze la 
cerinţele procesului educativ

• Opinăm că oricât de complete ar fi programele de 
învăţare asistată de calculator, profesorul rămâne 
cea mai perfecţionată „maşină pentru învăţat”

• Să mai reamintim o dată că, pentru informaţii 
suplimentare importante, oficiale (sau ... mai puțin), 
puteți consulta site-ul ministerului (http://www.edu.ro ) și 
multe altele (multe dintre ele v-au fost furnizate pe 
parcurs, sau le găsiți în Anexa 3 din „cartea POLIROM”)

• Vom încheia partea teoretică printr-un mic subcapitol, 
dedicat unor metode/ procedee/ tehnici care pot fi  
considerate ca fiind specifice Informaticii

http://www.edu.ro/
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Metode specifice de învăţare
• După cum – de altfel – am precizat, acestea se referă la 

(sub)ramuri particulare ale Informaticii (e.g.: teoria 
algoritmilor, logica etc.)

• Fără a intra în prea multe detalii, fiecare (sub)ramură având 
– practic - metodele ei specifice, invităm cititorul să consulte 
atât cărțile menționate în Bibliografie, cât şi capitolele care 
urmează în „cartea POLIROM” 

• Să menţionăm și faptul că, în realitate, metodele didactice
(generale sau specifice) nu sunt complet independente, 
precum obiectivele, sau principiile didactice, sau - poate -
competențele „de dorit” 

• Ele se combină în majoritatea cazurilor, iar dacă luăm în 
calcul şi varietatea de obiective, şi/ sau metode/ metodologii 
specifice, și/ sau competențe, ajungem la un număr 
impresionant de variante educaţionale pe oră şi temă

• Credem că am prezentat la seminarii (și în cartea noastră, 
menționată des) suficiente exemple şi - mai ales -
edificatoare (în principal în anexe şi în capitolele 4-6)
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• Alegerea (concretă a) problemelor reale incluse/ 

abordate poate fi condiţionată de: planul de învăţământ, 
manualele (de bază sau alternative), contextul local, 
nivelul clasei, materialul didactic disponibil sau de 
criteriile de valoare cerute/ dorite 

• În plus, generalitatea și formularea problemelor trebuie 
să ţină cont, la rândul ei, de: conţinutul manualelor,
noţiunile anterioare pe care le posedă elevii, precum și 
de caracterul fundamental sau – chiar - legislativ al 
problematicii selectate

• Ne vom opri asupra câtorva metode, specifice poate nu 
atât unor (sub)ramuri ale Informaticii, cât – poate și -
contextului actualei societăţi informaţionale (se poate 
consulta și site-ul http://www.cursuriautorizate.eu), care 
impune, printre altele, şi educaţia adulţilor (poate chiar, 
mai întâi, a studenților sau a elevilor mai deosebiți)

• Ele ar putea fi numite şi metode/tehnici generale de 
instruire

http://www.cursuriautorizate.eu/


6-245
I. Metoda brainstorming

• Brainstormingul este un procedeu prin care un grup de 
participanţi (sigur că aceştia pot fi chiar elevi) se 
concentrează (prin „discuţii în cadrul unei mese 
rotunde”) asupra unei probleme specifice şi caută soluţii
prin intermediul procesului (colectiv) de „adunare de 
propuneri/ sugestii”

• Nu sunt admise formulări „descurajatoare” de tipul: „Am 
încercat acest lucru mai înainte”; „Nu va da rezultate 
niciodată”; „Cine are timp pentru aşa ceva?”

• După ce se epuizează lista (mulțimea !) sugestiilor, 
aceasta poate fi redusă la un număr de opţiuni, 
considerate a fi „aplicabile”; ea poate fi chiar prioritizată
(adică, efectiv o structură de date de tip ...) 

• Evident că unele sugestii pot fi eliminate dacă nu se 
întruneşte (chiar) consensul (total al) grupului
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• Profesorul trebuie să aibă grijă ca discuţia să 

continue până la un „final acceptat”, în special 
prin prevenirea unei gândiri „negative”

• Ca un avantaj de luat în seamă, această metodă 
permite enunţarea unor opinii şi/ sau aprecieri 
creative, fără restricţii, referitoare la tema în 
discuţie

• „Masa rotundă” se referă (și) la ideea de a 
desfăşura discuţiile mai întâi în cadrul unor 
subgrupuri, pentru ca ulterior acestea să fie 
extinse în grup

• Putem „lega” brainstorming-ul – într-un mod foarte 
plăcut și chiar incitant – de ceea se numește 
Competitive Debates, dar asta constituie „în 
sine” o arie de interes din – cumva – o altă „zonă”
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II. Maieutica

• Reprezintă o metodă generală de învățare, prin care se urmăreşte –
până la urmă, asta facem ! - ajungerea la „adevăr” tot pe calea 
unor discuţii/ dialoguri, dar în care întrebările ipotetice sunt folosite 
ca tehnică de predare

• Mai exact, predarea de tip „întrebare-răspuns” este câteodată (= 
aici !) mult mai interesantă şi mai activă decât pare, și – evident -
decât prelegerea (uzuală)

• O discuţie care începe cu o întrebare (de preferat, dificilă) necesită 
un angajament activ al participanţilor de a răspunde şi de a găsi 
soluţii, fiind mai productivă – de multe ori - decât receptarea pasivă

• Vă las să „săpați” singuri și să vă lăsați „pradă” imaginației ...

III. Interpretarea de roluri (eng.: role-play) 

• Cumva, această nouă metodă generală, se autoexplică ... 

• Ea are ca scop primordial să contribuie la conştientizarea de către 
participanţi a multiplelor perspective, valori, stiluri de comunicare şi 
norme culturale care se pot manifesta în cursul unor discuţii

• Dorinţa este – desigur - aceea de a-i învăţa pe aceştia cum să le 
facă faţă cu succes 
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• În acest mod, s-ar asigura aplicarea în practică a unei 

game variate de aptitudini evident necesare lucrului în 
echipă: soluţionarea conflictelor/ luarea unor decizii 
echilibrate/ rezolvarea situaţiilor neprevăzute/
evidenţierea diverselor opţiuni de acțiune pentru 
(evaluarea și) soluţionarea unor situaţii dificile

• Ca o concluzie (parţială şi nicidecum exhaustivă) a 
acestui „capitolaș”, precizăm că tratarea rezolvărilor
trebuie să aibă în vedere – ca de obicei până acum ! -
obţinerea rezultatelor pe căi clare (şi, pe cât posibil, 
verificabile printr-o altă metodă), analiza metodelor
utilizate, reţinerea tipurilor de raţionamente folosite, 
deschiderea unor noi perspective pentru (rezolvarea 
unor) probleme similare (sau chiar mai complexe) 

• Se urmăresc aceleași lucruri esențiale: cunoaşterea 
activă a noţiunilor învăţate, adâncirea semnificaţiilor, 
asimilarea metodelor de rezolvare, aplicarea lor în 
soluţionarea altor (tipuri de) probleme
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• Pentru ultimele 2-3 cursuri, am ales o nu doar 

o problemă „distractivă”, ci foarte generală și 
„iubită”, pe care intenționăm (dacă și cât va fi 
posibil) s-o „purtăm” – ca exemplificare – prin 
întreaga materie prezentată teoretic

• Scopul este de a completa seminariile printr-o 
trecere în revistă a tematicii comune, în 
speranța de a vă ajuta în efortul de a 
schematiza și memora conținutul Didacticii 
predării Informaticii, în vederea eventualei 
participări la unele concursuri de titularizare,
definitivare și grade, ca (viitori) profesori în 
învățământul preuniversitar
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• Cubul lui Rubik (CR) este un puzzle combinat (format 

3-D; notat 3×3×3, pt. că sunt câte 3 „straturi” pe fiecare 
„axă”), inventat de sculptorul arhitect maghiar Ernö
Rubik, în 1974 (inițial a fost cunoscut sub numele de the
Magic Cube); există și variante 2×2×2, ..., n×n×n

||Vă rog să citiți și singuri /„aveți la voi” întreaga 

||descriere și „poveste” din wikipedia; plus un cub/ două

||Site-ul oficial: https://www.rubiks.com/

• Suntem nevoiți să facem, însă doar pe scurt, anumite 
precizări (sunt lucruri care nu se „văd” imediat)

MECANICA (Și Bibliografia din wiki este importantă):

-un CR clasic (6 „fețe”) are 5,6 cm pe fiecare dimensiune;

-ca puzzle ar trebui să fie format din 27 „cubulețe”/ piese, 
„prinse” între ele cu niște extensii de „legătură și blocare” 
(= mecanism de fixare/ prindere și pivotare); 

https://www.rubiks.com/
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-fiecare față este formată astfel din câte 9 „fețe de 
cubulețe/ fețișoare”

-de fapt, piesa din mijlocul cubului este (doar) un 
mecanism/ cruce 3-D/ „centrul nucleu”, format din 3 
axe perpendiculare care se intersectează (câte una 
pe dimensiune) și care „fixează” cele 6 cubulețe care 
sunt în centrul fiecărei fețe a CR (acestea se și pot 
„roti în planul lor”, automat, odată ce întrega față 
este rotită – avem precizări mai jos) pe câte un 
șurub, nit – se folosesc arculețe și magneți, dacă e 
cazul - sau chiar – prima oară a fost așa – o clamă); 
de fapt, aceste 6 piese nu sunt (nici ele) niște cuburi, 
ci niște pătrățele de fațadă (se văd în exterior doar 
așa: ca „fețișoare în centrul fețelor” CR/ centre);



7-253
-mai mult, fețișoarele sunt „colorate” cu 6 culori 
(diferite): alb, galben, albastru, verde, portocaliu,  
roșu; de obicei („isteria maximă” a fost în anii 1980, 
când poziția culorilor era aleatoare), la modelele 
clasice (acum – după 1988): alb are ca față opusă 
galben, albastru se opune la verde iar potocaliu la 
roșu; în plus, roșu, alb și albastru sunt aranjate, în 
această ordine, în sensul acelor de ceasornic (asta, 
desigur, în cubul „final”, rezolvat; urmează); există 
și alte variante, niciuna dominantă la „preferințe”;

-avantajul șuruburilor este că pot fi strânse mai lejer 
(sau mai tare), a.î. CR poate fi mânuit mai ușor (sau 
mai greu); ansamblul rămîne însă compact și CR
rămâne totuși ușor de manipulat (în continuare);

-se pot colora desigur doar fețișoarele vizibile, în 
cazul în care nu folosim asamblări/ dezasamblări
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-continuăm descrierea cu câteva precizări; 

-am prezentat astfel 7 „cubulețe aparente”; restul de 20 de 
cubulețe (12 „de muchie” și 8 „de colț” - vezi mai jos) nu 
trebuie să fie nici ele neapărat așa, putând să le numim în 
continuare doar piese (de plastic, în general); există însă 
acele diverse mecanisme de fixare care permit și anumite 
„rotiri admisibile” (înafara celor automate, pe care le pot 
face – în plan – centrele fețelor; mai urmează ...);

-repetăm: cele 6 fețe ale CR sunt astfel formate fiecare din 
câte 9 fețișoare (= pătrățele) fiecare dintre acestea fiind 
colorată cu una dintre culorile menționate (nu toate având 
culori diferite, desigur; dar nu sunt nici aleatoare total); 
cum am mai zis, mecanismul de prindere nu permite ca 
fiecare fețișoară a cubulețelor – dacă ar fi vorba chiar de 
piese „cub” - să fie vizibilă/ „arătată” (adică: pe fețele 
cubului, ca pătrățel distinct);
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-cele 6 pătrățele „centrale” (centrele fețelor CR), 
„arată”, după cum am menționat (doar) 1 culoare; 
există apoi acele 12 piese de muchie (formând – pe 
fiecare față - „crucea” 2-D ce conține centrul 
respectiv) și care arată câte 2 culori diferite; în 
sfârșit, cele 8 piese de colț arată 3 culori diferite; 
fiecare piesă arată o unică combinație de culori, dar 
nu toate combinațiile posibile pot fi prezente corect; 

-mecanismul intern de prindere (despre care am zis 
că este și un mecanism de pivotare/ rotire), permite 
rotirea/ mișcarea „circulară” separată a ficăruia 
dintre cele 6 grupuri de cubulețe aparente care 
conțin cele 6 fețe (grupurile = „grup-față”/ bloc/ 
strat, pot fi privite ca fiind absolut „compacte”/ 
rigide – la o rotire – pe fiecare dintre cele 3 
dimensiuni); acestea sunt rotirile admisibile;
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-practic, putem mișca/ roti separat fiecare grup-față al 
cubului (de obicei, cu 90○; în sensul acelor de ceasornic, 
sau în sens opus), fiecare rotire provocând un „alt 
amestec” de culori pe anumite fețe = altă permutare

-observăm că fața „mișcată cu blocul” nu se schimbă în 
privința „aranjamentului” culorilor, adică (doar centrul feței 
se „rotește automat, pe loc, în planul ei”); mai mult, poziția 
fețișoarelor vizibile ale pieselor – una față de alta, în 
cadrul unei aceleiași piese – nu se schimbă la rotiri;

||-a „rezolva CR” înseamnă: pornim cu o „stare” inițială
||a CR (= amestec de culori = permutare); facem în 
||continuare o succesiune de rotiri „90○” ale blocurilor 
||(=rotiri admisibile; fiecare rotire creează o – altă - stare 
||intermediară/ permutare); ajugem în situația în care 
||fiecare față este colorată cu o aceași culoare (evident, 
||distinctă una de alta = stare finală); poza2 – vezi Wiki
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• Câteva (alte) observații utile:

-puzzle-ul CR este – încă – suficient de cunoscut și 
folosit (= „în vogă”), chiar în forma descrisă mai sus;

-astăzi există numeroase variante „moderne” de 
CR, de exemplu așa-zise speedcube-uri; altele -
chiar mai vechi - au un număr diferit de fețe, 
dimensiuni spațiale, cubulețe/ piese, culori etc.; sunt 
și variante (doar) virtuale, cu manipulare (doar) prin 
soft-uri dedicate (evident, vorbim chiar despre 
digital computer games);

-din 2003 există the World Cube Association, „the 
international governing body of CR(/RC)”, care 
organizează competiții/ concursuri internaționale „de 
viteză de rezolvare”; prin ea, există „recorduri 
mondiale omologate”, pe diverse (sub)categorii și 
„tipuri” de cuburi;
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-Spin Master, care este o companie formată în 1994 
(inițial era „a multi-category children's entertainment 
company”) și extinsă ulterior (inclusiv la „digital 
computer games”), a declarat în 2020 că este gata 
să plătească 50 milioane de dolari pentru brandul
CR (patentul inițial al lui E. Rubik a expirat în 2000);

-de fapt, există „în spate” o adevărată „industrie” a
CR, înafară de Rubik’s Brand Ltd., existând 
numeroase alte trademark-uri concurente pe diverse 
„nișe” (TM = trademark și/ sau R = registered, 
conform legislației americane; la noi este puțin altfel; 
citiți mai mult despre proprietate individuală și 
industrială); ca să nu mai vorbim despre adevăratele 
„bătălii” ajunse pe la curți internaționale de justiție 
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||-pentru o înțelegere mai deplină, să facem „poza1” 
||(„la cameră” a) unei fețe (în care arătăm o 
||posibilitate aleatoare de colorare a cubului clasic), 
||precum și prezentarea  (tot acolo a) „the current 
||color scheme of a RB” = poza2 (pe Wiki, de fapt)

-cubul poate fi dezmembrat destul de ușor (voi): 
blocul „de sus” se rotește cu 45○; apoi unul dintre 
cele 4 „cubulețe” care pot fi „apucate”, se 
„îndepărtează” de celelalte 2 straturi;

-rezultă astfel și cea mai simplă și rapidă de 
rezolvare; care e ?

• Terminând cu „mecanica”, putem trece la 
„matematica problemei”/ jocului, pentru cubul 
clasic/ original, cel cu 27 = 3×3×3 piese (și 3-D); 
avem câteva reveniri/ recapitulări/ observații 
privind rezolvarea CR (înainte de „algoritmică”)
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• Dispunem deci de un CR „clasic”/ standard, în 

sensul precizat, adică: 27 cubulețe = piese, care 
formează cubul; acesta va avea 6 fețe, colorate –
prin cele (câte) 9 fețișoare/ pătrățele - cu 6 culori
(„opozabile pe fețe” după eventuala rezolvare –
vezi poza2); CR are, ca piese, 1 (unic) centru 
nucleu și 6 centre de fețe (pătrățele), pe care le 
pp., mai întâi, ca fiind fixe (deci cubul „cu totul” 
rămâne fix – nu-l rotim și pe el „ca bloc”); rezultă 
astfel 6 straturi/ blocuri diferite, de câte 9 piese (le 
„izolăm” doar pe cele care conțin câte una dintre 
cele 6 fețe); fiecare asemenea strat se poate roti 
separat (= rotire admisibilă, care se face în planul 
lui, de obicei cu 90○; practic, dacă CR este fix, se 
pot roti, printr-o singură mișcare: stratul stâng sau 
cel drept; sau - stratul de sus/ cel de jos; în sfârșit, 
stratul din față sau cel din spate); etc.
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• Dorim acum să calculăm exact numărul total (maxim, 

indiferent de starea inițială posibilă) de permutări/ stări 
distincte care există/ și în care se poate ajunge pentru 
un asemenea cub („executând” doar secvențe de rotiri 
admisibile) 

• Pentru început, să ne uităm la poza2, care este o 
reprezentare „planară” a unui CR rezolvat; aici culoarea 
roșu este aleasă ca fiind fața „de deasupra/ de sus” 

• Conform celor specificate anterior, în sensul acelor de 
ceasornic „punem” alb (va fi fața „din spate” pe cub) și 
apoi albastru (fața „din dreapta”; culorile opuse vor fi 
astfel galben (fața „din față”), respectiv verde (fața „din 
stânga”); vom mai spune că ultimele 4 sunt culorile 
adiacente lui roșu; în poza2, portocaliu este „cea mai 
din dreapta”, și este fața „de dedesubt/ de jos”
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• În acest moment, putem „face” CR (3-D), găsind 

și o (una, 1) (posibilă) stare inițială (aici va 
coincide cu unica stare finală posibilă în cazul 
noastru)

• Reamintim că sunt 8 piese de colț (= colțuri) și 
12 piese de muchii” (= muchii), 6 centre de fețe 
și 1 centru nucleu, pentru care știm aici colorarea 
exactă (a fiecărei fețișoare necesare/ care „se 
vede”, a fiecărui cubuleț)

||Putem acum dezmembra cubul, și calcula în 
||câte moduri il putem reasambla, dar doar 
||astfel încât de la oricare reasamblare la alta
||să se poată trece printr-o secvență de rotiri
||admisibile
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• Vom face următoarele afirmații, pe care va trebui 

să le verificați singuri (restricționările provin din 
cerința legată de rotiri; recurgeți la Bibl. din wiki):

1.Există 8! (= 40.320) moduri diferite de a aranja 
colțurile.

2.Fiecare colț are 3 orientări posibile (apropo de 
culorile care „se văd”), dar doar 7 dintre cele 8 
colțuri se pot orienta independent; orientarea celui 
de-al 8-lea colț („ales la final”) depinde de orientările 
celorlalte 7, rezultând astfel 37 (= 2.187) posibilități.

3.Pentru muchii, există 12! / 2 (= 239.500.800) 
moduri de a le aranja; restricționarea față de 12! 
„vine” din aceea că muchiile sunt „solidare” cu 
colțurile 
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4.Mai mult, 11 dintre muchii pot fi aranjate 
independent (e vorba despre 2 culori, care se pot 
„interschimba”), dar aranjarea celei de-a 12-a 
depinde de precedentele aranjări, de aici rezultă 211

(= 2.048) posibilități

5.În total, obținem deci 8! × 37 × (12! / 2) × 211

posibilități, adică 43.252.003.274.489.856.000

• Dacă renunțăm la restricția legată de rotirile 
admisibile și considerăm toate reasamblările 
posibile (ceea ce însă va duce la faptul că 
anumite cuburi nu vor putea fi rezolvate), numărul 
(enorm) deja obținut va fi chiar de 12 ori mai mare

• Astfel, găsim 8! × 38 × 12! × 212, adică:

519.024.039.293.878.272.000 (cvintilioane)
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• Dar, după cum am și sugerat, în acest caz doar 

una din 12 aranjări va putea fi rezolvată, deoarece 
nu există nicio secvență de mișcări care să ducă 
la schimbarea între ele a doar 2 piese; de 
asemenea, nu putem „roti o dată” doar un singur 
colț, sau doar o singură muchie

• Astfel, există doar 12 posibile mulțimi disjuncte de 
stări „în care se poate ajunge” (numite uneori 
universuri/ orbite) în care un cub dezasamblat 
poate fi pus prin reasamblare; și doar una dintre 
ele conține (și) cubul rezolvat

• Dacă admitem și posibilitatea de a roti întregul 
cub, fiecare dintre numerele anterioare trebuie 
multiplicate cu 24
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• Mai exact, să spunem că avem o anumită față „de 

sus” și că rotind cubul (cu 90○, în sens direct sau 
opus al acelor de ceasornic, pe oricare dintre cele 
3 axe disponibile) însemnă a avea o nouă stare 
(printr-o unică mișcare); dacă ne gândim din nou la 
cubul rezolvat, veedem că 24 rezultă din faptul că 
avem 6 fețe (cea „de sus” poate avea una dintre 
cele 6 culori), iar cele 4 fețe adiacente pot fi în/ de 
oricare poziție/ culoare

• Există numeroase alte posibilități de a crește 
numărul de stări, putându-se ajunge (renunțând la 
numite restricții privind rotirile admisibile și/ sau 
modificând structura cubului, la numere de tipul 
~2,1 × 1024 (nonilioane; miliardul se mai numește -
în engleza americană - și bilion)
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• Să punctăm și că: prima estimare-avertisment

suna astfel: există peste 3 miliarde de stări 
(permutări, combinații) posibile, dar o singură 
soluție

• Repet: citiți suplimentar dacă simțiți nevoia unor 
demonstrații a unor afirmații și/ sau a unor 
confirmări a propriilor idei (eventual din 
Bibliografia wiki); și treceți „mai serios” pe 
soluțiile folosind (și) spațiul virtual

Observație. Trecând la matematici superioare, CR
este „legat bidirecțional” de teoria grupurilor: CR
poate rezolvat folosind anumite subgrupuri ale unor 
grupuri concrete; reciproc, pentru anumite grupuri 
se pot găsi subgrupuri importante folosind anumite 
„secvențe de succes” pentru rezolvarea unor CR 
(vă pun niște link-uri speciale în pagina cursului).
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• Să trecem – în fine – la algoritmică

• Pentru început, vom fixa doar câteva idei 

elementare, necesare pentru găsirea soluției:

1.Stare, stare inițială, stare finală (CR rezolvat).

2.Mutare/ rotire.

3.Algoritm: secvență de mutări; ideal ar fi să 

„conducă” de la o stare inițială la o stare finală.

4.Demonstrații de corectitudine.

5.Formalizări complete și folosirea Didacticii.

• Nu vom păstra cu exactitate ordinea sugerată mai 

sus, și pornim cu câteva notații intuitive

• Mai exact, începem cu notația (lui D.) Singmaster
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• Aceasta permite să scriem algoritmii în diverse 

forme, chiar în limbaje comerciale de nivel înalt, 

indiferent de alegerile (stării) inițiale: care dintre 

fețele unui CR este desemnată a fi cea „de sus”

sau modul în care sunt „organizate” cele 6 culori

• Notații = pt. fețele (stării curente a) CR: F (front

side - fața privită „direct ... din față”); B (back side

- fața opusă lui F); U (up side - fața „de sus”); D

(down side – fața opusă lui U, deci cea pe ca „stă 

mereu” cubul); L (left side – fața „din stânga lui F”, 

deci din stânga noastră, așa cum „privim mereu 

cubul nemișcat”); R (right side – similar ca mai 

înainte, „dreapta” înlocuind, desigur, „stânga”)
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• Notații = pt. aceleași fețe (de fapt, straturi/ layers, dacă 

ne gândim că le vom și roti), dar grupate câte 2 (fața 
curentă de mai sus – de fapt, stratul care conține fața 
respectivă + stratul din mijloc „corespunzător”/ alăturat/ 
al CR, adică cel plasat în același plan 3-D cu fața 
curentă; gândiți-vă la crucea 3-D, ca piesa centrală); mai 
precis: f (primele 2 straturi „din față”), b (ultimele 2 
straturi, „din spate”), u (primele 2 straturi „de sus”), d
(ultimele 2 straturi „de jos”), l (cele 2 straturi menționate, 
„din stânga”), r (cele 2 straturi menționate, „din dreapta”)

• Notații = pt. rotiri; după cum știm, în mare parte, o rotire 
standard înseamnă „a ține o față/ strat nemișcat(ă), 
rotind în sensul acelor de ceasornic (privind direct la 
acea față), cu 90○, celelalte 2 straturi „corespunzătoare” 
feței alese (cele situate în același plan 3-D); avem: x 
(rotire pe/ cu R fixat); y (U fixat); z (F fixat)
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• Notații = suplimentare: (literă)’ implică o rotire 

în sens invers acelor de ceasornic; dacă 
urmează (și) o cifră 2 după literă (așa, sau ca 
indice superior), înseamnă că avem de-a face 
cu o dublă rotire (adică o rotire de 180○); de 
exemplu, x’2 va indica faptul că, pornind cu 
CR „curent” și menținând fața R fixă, vom roti 
cele 2 straturi corespunzătoare/ partea de cub 
din același plan cu fața fixată (vezi mai sus) cu 
180○, în sens opus acelor de ceasornic; iar R’
va însemna de fapt L (asta în ideea că R
înseamnă ȘI: fața din dreapta în sensul acelor 
de ceasornic, iar L, tot fața din dreapta, dar în 
sens invers acelor de ceasornic)
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• Credem că exemplele date sunt suficiente pentru 

a înțelege că – pornind – cu o anumită/ orice 
stare permisă (sp = CR curent) și făcând 1 (o)
rotire admisibilă (ra = conform celor știute), 
cunoaștem cu exactitate noua stare (care va fi, de 
asemenea, permisă)

• Cele spuse anterior pot fi prezentate cu mare 
exactitate, dacă folosim notațiile indicate; desigur 
că, pentru a descrie complet „formal” un „algoritm” 
care rezolvă CR, mai rămâne să ne decidem cum
reprezentăm notațional fețele „curente, în 
totalitate”, adică modul în care/ cu ce sunt 
colorate (corect) cele 9 fețișoare ale fiecărei fețe 
într-o anumită/ orice stare (permisă)
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• Există foarte multe variante notaționale la ceea ce am 

descris (chiar fără a lua în considerare o anumită 
reprezentare „colorată” a fețelor); de exemplu: în 
standardul oficial „din zilele noastre”, se folosește litera 
w (wide = lărgime/ lățime) – în locul altor litere mici din 
alfabetul latin - pentru a indica mișcarea solidară a două 
straturi (astfel, în loc de r, care indică că – într-un viitor –
vom roti „2 straturi corespunzătoare, din dreapta”, se va 
folosi Rw) 

• Dacă trecem la chestii mai complicate, amintim că la 
unele cuburi este permisă rotirea separată a straturilor 
„din mijloc” (care conțin crucea 3-D); „numele” folosite 
pentru „noile fețe”/ straturi sunt: M (= middle; deci cel 
dintre L și R), pentru care rotirea standard admisă este 
„de sus în jos”/ top-down (notată aici cu L); E (= equator; 
e între U și D), cu rotirea standard D („stânga-dreapta”), 
respectiv S (= standing; între F și B), având rotirea 
standard admisă F („din față spre spate”)
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• Modificarea ultimă indicată este cunoscută sub 

numele de the MES-extension (a fost folosită în 
algoritmul lui Marc Waterman)

• Dacă ne gândim la cuburi 4×4×4 (și chiar cu 
„oricâte” straturi...) o notație extinsă trebuie să se 
refere la „straturile în plus” (plasate „în mijloc”); în 
general,  literele mari (din alfabetul latin) – F, B, 
U, D, L, R (sugerate până acum) – se folosesc 
pentru referirea la „părțile (cele mai) de dinafară”/ 
vizibile/ colorate (= fețe); similar, literele mici se 
referă (și) la porțiunile „din interiorul cubului” (= 
slice/ felie/ porție/ bucată); se mai folosește, ca 
simbol separat,  („oricâte posibile” - imediat după 
litera pt. o față, de ex.; de asemenea, se 
utilizează cifrele înainte de litere, sau (două, aici) 
litere între paranteze (rotunde)



7-275
• Continuând: textul (Rr)’ l2 f ’ va însemna că, având 

un „cub” „curent”, vom roti „cele două straturi 
situate cel mai la dreapta” în sens invers acelor de 
ceasornic, apoi „stratul din interior, cel mai din 
stânga, de 2 ori” (în sens direct), apoi (în sfârșit) -
„cel mai din față strat interior” (din nou) în sens 
invers acelor de ceasornic; la cuburile 6×6×6 s-ar 
putea admite mișcarea „în solidar” a 3 straturi 
„consecutive” (fără ca aceasta să însemne că 
mișcăm întregul cub ...), deci – notațional - ar avea 
sens ceva de genul 3L

• Se mai vorbește și despre notația Wolstenholme
(pentru memorizarea mai ușoară a rotirilor); de 
asemenea, în anumite cărți consacrate (și dedicate 
CR), pot apare multe alte notații speciale
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• Oricum, în acest moment (și menținându-ne la 

cubul standard CR), putem descrie complet orice 
stare (chiar doar una posibilă) s; putem astfel 
folosi câte o matrice 3×3 pentru fiecare dintre cele 
6 fețe (cele 6 culori posibile putând fi și cifre), sau 
- alternativ – 6 vectori/ liste, având fiecare câte 9 
componente (de fapt, orice stare s poate fi 
numită/ considerată și ca fiind o permutare –
chiar în sens pur matematic; în final, putem crea –
de exemplu – o listă a acestor matrici (ca 
ordonare, ne putem gândi și la poza1); putem 
utiliza și o matrice 3×3×3

• Dacă știm exact cele 6 culori și opozabilitatea 
finală a lor, se poate „pleca” cu o stare inițială, s0, 
„corectă”; mai exact, se poate verifica în diverse 
moduri că acest s0 „permite” rezolvarea CR-ului
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• Acum, a dezvolta un algoritm „sigur” de 

rezolvare a CR (deci care conduce la unica 
soluție/ stare notată sf – pentru situația în care 
ne-am plasat, așa după cum am explicat, pornind 
cu s0), înseamnă să „producem” o secvență 
(finită) de mișcări/ rotiri admise (după cum am 
„povestit” deja)

• Tot după cum am descris deja, fiecare asemenea 
rotire, s-o notăm generic cu rot, reprezintă de fapt 
un „text coerent” (= cuvânt dintr-un limbaj peste 
un alfabet dat), text a cărui „corectitudine” – la 
rândul ei – poate fi testată aprioric

• În acest mod, orice algoritm ar putea fi scris:

s0 ↦rot1 s1 ... ↦rot(i) si ↦rot(i+1) ... ↦rot(n) sn = sf
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• Înainte de a merge mai departe (a se vedea link-

urile, din pagina cursului, Cubul lui Rubik și Teoria 
automatelor), vom trece în revistă câteva realizări 
actuale, vorbind (foarte pe scurt) despre algoritmi 
cunoscuți și soluții optimale

• Recapitulând: Am văzut deja că CR are un foarte 
mare număr de stări permise, care pot fi toate 
condiderate a fi „de tip s0”, (re)create prin 
(re)alcătuirea cubului (după dezmembrarea unui 
cub rezolvat și ținând cont de restricțiile impuse); 
alternativ, „pornim” cu un asemenea s0 (ales la 
întâmplare) și aplicăm un algoritm „de tipul” celui 
descris pe slide-ul anterior (cu suficiente rotiri 
admise, găsim sigur sf) (demonstrațiile formale 
de terminare și corectitudine nu le facem aici)
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• Algoritmul sugerat este însă nedeterminist:

Pas1. Alege s0 (stare permisă).

Pas 2. s := s0.

Pas 3. Cât-timp (s  sf) execută

Pas 4. Alege rot (rotire admisă)

Pas 5. s ↦rot s’

(efectuează rotirea)

Pas 6. s := s’.

Sf-Cât-timp.

• Evident că – sub această formă f. generală –
algoritmul nu ne dă nicio idee despre: cum se 
implementează „alege” sau/ și „optimalitate”
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• Vă las plăcerea să căutați singuri (nu uitați de link-

urile la care aveți acces acum din pagina cursului): 

-demonstrații formale de terminare, corectitudine și 
complexitate pentru diverși algoritmi (nu uitați și că: 
întotdeauna este mai ușor să „te descurci pe 
pământ” dacă m-ai întâi ai privit totul „de sus”);

-God’s number; puzzle; permutare pară;

-speedcubing methods; beginners methods; 

-diverse cazuri particulare de algoritmi, specializate 
pentru diverse tipuri de cuburi (virtuale sau nu);

-diverse „digital computer games” (based) on 
Rubik’s cube

-diversele recorduri etc.
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• Precizez doar unele lucruri interesante, la care vă 

puteți gândi mai „intens”:

-au fost izolate câteva situații (s0) în care CR poate 
fi rezolvat în mai puțin de 100 de mutări;

-o idee general aplicabilă este de a rezolva cubul 
„strat cu strat”; mai întâi, se „aduce” (la culoarea 
dorită) stratul „de sus”, apoi se „rezolvă” stratul „din 
mijloc” (vs. cel „de sus”) și la sfârșit stratul „de jos” 
(„după o practică îndelungată cubul se poate rezova 
într-un timp mai mic de un minut”);

-alte metode „viabile” includ „corners first methods”;

-în 2007, D. Kunkle & G. Cooperman au folosit 
„computer search methods” pentru a arăta că: orice
CR (vs. s0) se poate rezolva cu cel mult 26 rot
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-apoi, T. Rokicki a scăzut limita anterioară la 22 de 
rotiri, iar în 2010 o echipă de cercetători (care l-a 
inclus și pe T. Rokicki) – lucrând cu Google ca motor 
de căutare – a arătat că așa-numitul God’s number
este 20; concluzia a fost că acesta este chiar 
numărul optimal de rotiri (este limită superioară, ca 
mai sus; dar și limită inferioară, în sensul că există 
anumite stări inițiale care chiar necesită cel puțin 20
de mutări pentru a se ajunge la starea finală);

-mai general: s-a demonstrat că: orice n×n×n cub al 
lui Rubik poate fi rezolvat optim într-un număr de 
rotiri de ordinul Θ(n2/log(n)) (citiți și despre 
complexitatea formală „timp/ spațiu” a algoritmilor, 
inclusiv despre ce înseamnă notațiile O, Ω, Θ)
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• Voi încheia dându-vă următoarea informație 

(urmăriți dacă nu cumva este deja perimată):

||Rubik’s cube solver program: „cel mai 
||optimal” (sic !) program cunoscut folosește 
||Herbert Kociemba’s Two-Phase Algorithm, care 
||poate determina mereu o soluție formată din 
||maxim 20 de mutări; utilizatorul trebuie doar să 
||fixeze configurația inițială a celor 6 culori
||(incluzând opozabilitatea), iar programul va 
||returna lista rotirilor necesare rezolvării

• Iar Cursul îl terminăm cu niște „atenționări” de 
tip recapitulativ: ce trebuie să sțiți oricum, ca 
profesori, indiferent de sursa de informare
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• În continuare, nu vom respecta numerotarea 

inițială a cursurilor; ne vom referi de fapt la 
„Partea i ” (i  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}), urmând 
împărțirea „pe grupe de slide-uri”, în care am 
divizat de fapt conținutul propus al întregii materii

• Ordinea (de citire a) „sublinierilor” din cadrul 
fiecărei „atenționări” nu este obligatorie; unele 
dintre ele pot fi chiar interclasate

Partea 1 (de la slide 1-1 la slide 1-46) – remember

-privește, în „mare”, colaborarea profesor-elev: ce 
(poate) face și ce nu (poate) face fiecare;

-ce înseamnă predarea on-line și cum se „vede” 
viitorul educației după pandemie;

-Principiile didactice (cele 7 „clasice” sunt 
enumerate pe slide 1-21)
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-Informatica este o știință „de sine stătătoare” 

dar și una de care – practic - astăzi nu se poate 

lipsi nicio altă materie;

-altceva ce trebuie știut, indiferent de „zona” din 

care vă documentați: structura generală a 

sistemelor educaționale (de stat și private; în UE

și în România); despre Ministerul Educației, 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și 

Inspectoratele Școlare Județene; EDUPEDU 

(alte organizații non-guvernamentale legate de 

educație; org. de părinți, de elevi etc.); site-uri/ 

platforme/ vloguri specifice; rețele de socializare;
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-alte link-uri, trimiteri (de la cursurile și seminariile 
noastre), privind (și) programele școlare, manualele, 
olimpiade, concursurile din învățământul 
preuniversitar etc.; Legea educației  naționale (nr. 
1/2011, cu modificări și adăugiri ulterioare).

Partea 2 (slide 2-48 la slide 2-77) – remember

-privește Didactica formării de competențe; 

-competențe-cheie (cele 8 „girate/ admise” în UE
sunt enumerate pe slide 2-52); competențele-cheie 
privind tehnologiile societății informației (TSI), în 
decursul „long-life-learning”;

-(alte) competențe necesare a fi „inoculate” elevilor 
(generale, specifice etc.); a se reciti de ex. slide 2-
66; lecția ca unitate de învățare indivizibilă;
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-conceperea unui proiect de tehnologie didactică.

Partea 3 (slide 3-79 la slide 3-117) – remember

-se referă la Teoria curriculumui;

-am vorbit, în principal, despre curriculumul național

pentru Informatică;

-apoi: planul-cadru de învățământ (pentru principiile 

generale de elaborare a acestuia, vezi slide 3-93 –

slide 3-95) și programele școlare; ariile curriculare; 

curriculumul-nucleu și curriculumul „la decizia 

școlii”;

-elaborarea ofertei curriculare; planuri de 

învățământ concrete, pe niveluri etc.
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-elaborarea strategiei didactice; lucruri 
suplimentare privind obiectivele învățământului și 
competențele derivate din obiectivele dorite;

-tipuri de lecții (slide 3-116) și momentele lecției
(slide 3-115); sugestii.

Partea 4 (slide 4-119 la slide 4-143) –
remember

-tratează, în „mare”, Teoria instruirii;

-am revenit – mai în detaliu – la discuția privind 
manualele școlare (principale și alternative); de 
asemenea – la structura lecțiilor, calitatea 
cunoștințelor asimilate și formarea limbajului de 
specialitate; caietele elevilor.
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Partea 5 (slide 5-145 la slide 5-176) – remeber

-urmează – natural – studiul legat de Teoria 

evaluării;

-am discutat despre tipuri, metode și instrumente 

de evaluare;

-am „listat” și interpretat funcțiile evaluării (se pot 

revedea slide-urile 5-147 și 5-148);

-am vorbit și despre: verificări scrise și orale, teste 

grilă și practica evaluării didactice;

-un rol special l-au avut „impresiile” despre 

aprecierea cunoștințelor elevilor și evitarea 

rămânerilor în urmă.
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Partea 6 (slide 6-178 la slide 6-248) – remember

-ultima parte a cursului propriu-zis a tratat despre 
Metode, tehnici și procedee didactice;

-enumerarea celor 10 MTP-uri considerate a fi 
„universale”, o (re)găsiți pe slide 6-180 (am pus și 
altele de studiat voi mai în detaliu); după descriere, 
am vorbit despre avantajele și dezavantajele 
fiecărei metode; exemplificările „directe” au fost 
lăsate pe seama seminariilor.

• Am „rezervat” însă Partea 7 (slide 7-250 la slide 
7-283) pentru o problemă foarte generală (CR) 
destinată a fi un suport util pentru diverse 
particularizări și exemplificări, considerate/ 
definite/ amintite, de-a lungul întregului curs
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• Încheiem, de altfel, această ultimă parte 

(recapitulativă = remember) a materiei, cu câteva 
considerații asupra „puterii” educaționale a CR (a 
se vedea articolul lui Sándor Kiss – Educational 
Challenges of Rubik’s Cube)

• Pe scurt:

-Primul „twisty” cub 2×2×2 a fost creat chiar de E. 
Rubik, ca instrument practic pt. a demonstra 
anumite mișcări complexe care se fac în 3-D.

-S-au obținut anumite rezultate statistice 
(educaționale) pozitive, pe diverse grupuri de 
vârstă, după ce s-a utilizat CR ca simplu joc (orice 
alt puzzle încercat, a „ieșit” mult în urmă): 
îmbunătățirea activităților logistice, a puterii de 
memorare, a concentrării pe timp lung, precum și a 
strategiei „edu” tip VSI (Visual-Spatial Intelligence).
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-Să subliniem că legăturile dintre educație-
matematică-jocuri (în special cele de tip puzzle) sunt 
folosite de mult timp pentru studiul învățării pe bază 
de experiență; Informatica se adaugă aici „ca o 
mănușă”.

-Și aici nu vorbim despre jocuri oarecare, ci doar 
despre cele care necesită măcar concentrare 
permanentă și „a lot of brain work”; dar și 
atractivitate și amuzament.

-În articolul menționat, se justifică în detaliu de ce un 
simplu cub este atât de important în educație și de 
ce acesta poate fi folosit gradual, ca instrument de 
învățare, începând cu „jucăria de grădiniță” și 
terminând cu învățarea unui adevărat „limbaj specific 
cubului”: 63 (six cubed) = 216; cube root of 27 = 3; 
cubul „perfect” etc.
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-„Mergând” mai „sus” (școală primară, gimnaziu, 
liceu, studenție, profesorat !): octaedrul este poliedrul 
dual al cubului etc. Observația cea mai importantă 
este însă aceea că: cu cât mai bine înțelegi, cu cât 
mai multe știi (în această „zonă”, desigur), cu atât 
mai repede înveți lucruri noi; asta chiar dacă oferim 
elevilor – alături de partea științifică - și tehnici 
euristice, care sunt ușor de aplicat (deși nu „țin” 
întotdeauna).

-Revenind la istorie, chiar trecerea reală de la cubul 
2×2×2 (ușor de fabricat) la cel „magic” (3×3×3) a fost 
grea, datorită modalităților de rotire necesare; a fost 
necesară multă imaginație și au fost create 
numeroase invenții „serioase” până la a se obține 
„actualul” CR.
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-Ajungem astfel „imediat” și la „îmbunătățirile” 

științifice de ne-evitat din planul pur teoretic, 

(unele) amintite deja: teoria grupurilor, algebră 

abstractă, algoritmică și teoria automatelor.

-Revenind la educație, cercetătorii care au avut 

de-aface cu CR, au început să țină prelegeri 

despre acest subiect, doar ca un simplu exercițiu 

de gândire; la nivel universitar, fiecare explicație 

a generat noi întrebări, apoi noi răspunsuri, 

conducând în final la schimbări majore în 

curriculumul privind teoria grupurilor și chiar a 

algebrelor abstracte.
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-In legătură cu Computer Science, voi aminti doar 

că: In 2010, utilizing idle time of Google’s servers 

was concluded that God’s number is 20, but it was 

done by programmed brutal force but the (formal) 

proof is still missing” (vă las pe voi să „vă furnizați” o 

„real professional translation” și să găsiți alte 

legături necesare)

-Pentru școala elementară, gimnazială și liceu, 

importante rămân „lecțiile de rezolvare a jocurilor de 

tip puzzle”, din motivele amintite deja: invățarea 

neplictisitoare a matematicii, creșterea atenției, 

puterii de concentrare, răbdării și perseverenței (și –

desigur – a unor abilități motorii). 
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-Relativ la Informatică, la diverse niveluri 

administrative, intelectuale, sociale chiar, ne gândim 

desigur la algoritmică în primul rând; cu absolut tot 

ceea ce implică aceasta: de la lucrurile simple/ 

skills, la cele complicate, care țin „de la” 

demonstrațiile formale „la” gândirea creativă.

-Nu putem să nu amintim aici de proiectul STEAM

(lansat în 2010, dar folosit în S.U.A. și în acest 

moment: Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics), care oferă profesorilor așa-numita 

metodologie MATH, adică:

a)M – Modifică (o lecție) pentru (o mai bună) 

înțelegere;
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b)A – Aplică elementele învățate în lecție, în mod 

repetat, la diverse lucrări practice;

c)T – re-Învață/ Teach o lecție pentru a o stăpâni cu 

adevărat;

d)H – treci la concepte mai avansate/ High pentru o 

mai bună înțelegere a ceea ce deja cunoști.

-Să menționăm și că „teoria” CR a fost introdusă 

separat în proiectul menționat, sub numele de 

YouCAN, având în prezent mai mult de 31.000 de 

pachete digitale speciale, funcționale și 

implementate profesionist (cu rol educațional).

-Voi încheia citându-l pe John von Neumann:
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• By and large it is uniformly true that in 

mathematics there is a time lapse between 
a mathematical discovery and the moment 
it becomes useful; and that this lapse can 
be anything from 30 to 100 years, in some 
cases even more; and that the whole 
system seems to function without any 
direction, without any reference to 
usefulness, and without any desire to do 
things which are useful. 

• Ne putem da singuri seama cum, unde și cât
intervine astăzi Informatica, care s-a dezvoltat 
(și) datorită lui /(începând cu) von Neumann ...




