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Scopul cursului este de a oferi  răspunsuri posibile la întrebările:  

 - Ce predăm?  

 - Cât predăm?   

 - Cum predăm? 

Pentru aceasta se vor prezenta  principiile didactice, mijloacele de predare, instrumentele didactice 

de care va uza profesorul în procesul de predare a informaticii, metodele de evaluare, proiecte 

didactice de predare al unor lecţii, 

Scopul seminarului : 

-prezentarea unor lecţii model de metodica predării (proiecte tehnologice), pe teme diverse: 

metodica predării lecţiilor de algoritmică, de limbaje de programare, structuri de date, baze de date, 

utilizarea computerului. 

- realizarea documentelor şcolare (planificările şcolare, proiectele tehnnologice). 

- evaluarea elevilor. 

  

1. Introducere .                                                        
 Metodica predării informaticii este o disciplină care diferă de disciplinele propriu-zise de 

informatică în conţinut şi stil, dar diferă şi de metodica predării altor discipline (de exemplu, 

matematică). Ea are legătură cu alte ştiinţe, după cum urmează: 

 Pedagogia adică ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor de educaţie şi de instruire a 

oamenilor, în special a persoanelor cu puţina experienţă. 

 Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor şi parliculariiăţilor psihice umane. 

 Metodica este partea didacticii generate care studiază principiile, metodele ţi formele de 

predare adaptate specificului fiecărui obiect de învăţământ. 

 Didactica este o parte a pedagogici care se ocupă cu principiile şi metodele predării 

materiilor de învăţământ, precum şi cu organizarea învăţământului.    
Din punctul de vedere al unui cadru didactic, aceste stiiinţe sunt importante în egală măsură şi 

trebuie studiate/stăpânite simultan. Cunoştinţele acumulate (oricât de vaste şi de profunde ar fi) nu 

sunt suficiente pentru desfăşurarea procesului de instruire. Pentru ca activitatea profesorului să aibă 

rezultatul dorit este nevoie de un mediu corespunzător (legislativ, economic, social, etc), dar şi de 

talent şi perseverenţa.  

Obiectul didactica generală studiază problemele teoretice şi instructiv-educativ globale ale 

învăţământului (inclusiv cele ale învăţământului de informatică). Ee se referă la procesul însuşirii de 

către elevi a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, la caracterul educativ al procesului de 

învăţământ, la sarcinile şi conţinutul învăţământului, precum şi la principiile, metodele şi formele de 

organizare ale învăţământului. Metodica poate fi privită ca o didactică particulară. Obiectul de 

studiu al Didacticii Predării Informaticii (DPI) îl constituie astfel învâţămânutul de informatică, 

precum şi sarcinile care îi revin. Aceste sarcini decurg din obiectivele generale ale învaţămâniului. 



Metodica predării informaticii "acum" se conturează. Toată lumea recunoaşte necesitatea ei, dar 

este nevoie de "curaj" şi de timp pentru a o dezvolta. Ritmul cu care se schimbă conţinutul propriu-

zis al informaticii ca ştiinţă, îngreunează apariţia acestor lucrări, deoarece dacă cineva ar termina de 

scris o asemenea carte, până la publicarea acesteia, s-ar putea să constate că totul s-a schimbat! 

 Răsfoind cursurile de metodică, este important ca cititorul să descopere propriile resurse ale 

imaginaţiei sale creatoare: se va trata o disciplină care se numeşte metodică. Aici nu există 

şabloane, reţete care să fie obligatorii, în schimb va fi nevoie de talent şi de dorinţa de a descoperi 

chemarea - vocaţia - pentru meseria de profesor. Această chemare, dacă există şanse de a o aduce la 

suprafaţă, trebuie conştientizată. 

În acest curs se va incerca să se găsească răspunsuri posibile la întrebările:  

 - Ce predăm?  

 - Cât predăm?   

 - Cum predăm? 

 Orice individ al societăţii de azi şi de mâine trebuie educat şi instruit astfel încât să cunoască 

instrumentarul informaticii. Dar de câtă informatică are nevoie fiecare? Cunoştinţele de informatică 

prezentate şi învăţate în şcoală se grupează în funcţie de forma de învăţământ şi de categoria de 

vârstă. 

 Răspunsul aferent acestor trei întrebări nu se va da uşor şi nu va fi lipsit de polemică. Este 

foarte important să predăm cu pricepere, adecvat sferei de interes şi categoriei de vârstă a elevilor 

(cursanţilor), iar răspunsul ia întrebarea cum predăm trebuie corelai cu un răspuns dat la întrebarea 

cât predăm astfel încât nici o clipă să nu pierdem din vedere faptul că este mai bine mai puţin, dar 

temeinic, decât mult şi superficial  

 

Dar ce este informatica ? 

 

Începând cu 1980, termenul „informatică" a fost un sinonim pentru: ştiinţa calculului; ştiinţa 

calculatoarelor; ingineria calculatoarelor; tehnologia informaţiei şi a comunicării S.a.m.d. Aceste 

definiţii informalc pot căpăla noi valenţe, sub o formă mai mult sau mai puţin detaliată, fără însă a 

avea pretenţia că sunt complete. Iată doar câteva posibile exemple: 

1. Informatica se ocupă cu studiul calculatoarelor s.i a fenomenelor majore din jurul acestora. 

2. Informatica cuprinde totalitatea cunoştinţelor asupra calculatorului şi a calculului.  

Ea are componente teoretice, experimentale şi de proiectare şi include: 

a)  teorii pentru înţelegerea echipamentelor de calcul, a programelor şi sistemelor; 

b)  experimente pentru testarea şi dezvoltarea conceptelor; 

c) metodologii (reguli, metode) de proiectare (algoritmi, unelte pentru aplicaţii practice 

particulare), 

d)   metode de analiză pentru verificarea faptului că realizările îndeplinesc cerinţele. 

3.   Informatica se ocupă cu studiul reprezentării cunoştinţelor si a implementării acestora. 

4.   Informatica se ocupă cu studiul modelelor si a complexităţii cunostintelor 

5.   Informatica se ocupă cu studiul sistematic al proceselor algoritmice care descriu si transformă 

informaţia (teoria informaţiei), precum şi cu analiza, proiectarea, implementarea şi aplicarea 

acestora. 

 

Vom admite astfel că scopurile introducerii informaticii ca disciplină de sine stătătoare 

(optională/facultativă/obligatorie) în planurile de învăţământ şcolare sunt: 

 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a terminologici, a unui limbaj informatic specific si de 

folosire a tehnicii de calcul în însuşirea de noi cunoştinţe. 

 înţelegerea informaticii ca mijloc de modelare a fenomenelor realităţii înconjurătoare şî de 

simulare a acestora. 



 Asigurarea nivelului de cultură generală în informatică prin parcurgerea principalelor etape 

ilin dezvoltarea informaticii ca ştiinţa. 

 Dezvoltarea unei motivaţii intrinseci în studiul informaticii. 

 Crearea unei atitudini favorabile activităţii de rezolvare a problemelor cu ajutorul 

calculatorului, prin deprinderea strategiilor de abordare a acestora si tratarea lor într-un mod 

riguros. 

 Dezvoltarea unor capacităţi de autoinstruire. 

 Crearea unei atitudini pozitive privind importanţa deosebita a informaticii în lumea 

contemporana şi pătrunderea ei în toate domeniile vieţii economico-sociale. 

 

2. Curriculum, planuri de învăţământ, programe şcolare. 
Una dintre cele mai importante părţi ale sistemului de învăţământ este curriculumul şcolar 

privind conţinuturile învăţării.  În sensul politicii educaţionale, curriculumul defineşte sistemul 

de procese decizionale, manageriale şi de monitorizare care preced, acompaniază şi urmează 

proiectarea, elaborarea, implementarea, evaluarea şi revizuirea permanentă şi dinamică a 

setului de experienţe de învăţare oferite de şcoală 

Curriculumul naţional (numit şi nucleu) cuprinde sistemul documentelor de tip regulator şi 

normativ în care se consemnează experienţele de învăţare recomandate elevilor prin şcoală. 

Conform acestei accepţiuni, 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.  

Curriculumul naţional reprezintă 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 ale acestora, reprezentând ghiduri de implementare, reglementări 

suplimentare etc.  

Un alt termen este profilul de formare al unui absolvent. Acesta ar trebui să sintetizeze 

principalele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini dezirabile obţinute la capătul parcursului şcolar 

obligatoriu, în concordanţă cu aşteptările societăţii faţă de tânărul absolvent, în termeni operaţionali, 

de la un absolvent de învăţământ obligatoriu se aşteaptă: 

 Să comunice eficient în situaţii reale. 

 Să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi (locală, naţională, europeană 

etc.). 

 Să demonstreze flexibilitate, capacitate de adaptare şi de integrare în medii diverse. 

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

creativă. 

 Să folosească în mod eficient tehnologiile relevante pentru viaţa de toate zilele. 

 Să înţeleagă fenomenele esenţiale ale naturii înconjurătoare şi ale mediului social imediat. 

 Să contribuie la structurarea şi ocrotirea unei vieţi sociale de calitate. 

 Să aplice şi să-şi valorifice propriile experienţe de învăţare, în scopul dezvoltării unui 

ansamblu personal de atitudini şi al identificării viitoarei orientări profesionale. 



 Să-şi formeze capacităţile şi motivaţiile proprii învăţării permanente. 

 

Prin ciclu curricular se exprimă un concept bazat pe stadiul de dezvoltare psiho-pedagogică al 

elevilor şi care oferă un set coerent şi clar de obiective de învăţare, 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.  
Planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a de liceu sunt structurate pe trei componente: 

trunchi comun (TC), curriculum diferenţiat (CD) şi curriculum la decizia şcolii (CDŞ). 

 

Trunchiul comun. Trunchiul comun reprezintă oferta educaţională constând din aceleaşi discipline, 

cu acelaşi număr de ore pentru toate filierele, profilurile şi specializările din cadrul învăţământului 

liceal. Vizând competenţele-cheie, trunchiul comun  va fi  parcurs în mod obligatoriu de toţi elevii, 

indiferent de profilul de formare.  

Prin gruparea disciplinelor din structura trunchiului comun în cele 7 arii curriculare prevăzute în 

actualul curriculum naţional, se asigură continuitatea dintre planurile cadru de învăţământ pentru 

clasele I – a VIII-a şi planurile cadru de învăţământ pentru liceu sau pentru şcoala de arte şi meserii. 

Oferta de trunchi comun contribuie la:  

▪ finalizarea educaţiei de bază, prin continuarea dezvoltării competenţelor cheie urmărite în 

cadrul învăţământului obligatoriu – condiţie pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi 

elevii, oricare ar fi specificul liceului (filieră, profil);  

▪ asigurarea continuităţii între învăţământul gimnazial şi cel liceal; 

▪ formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 

Pe baza rezultatelor studiilor efectuate, la nivelul Comisiei Europene1 au fost stabilite 8 domenii de 

competenţe-cheie,  fiind precizate pentru fiecare domeniu cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile 

care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor în procesul educaţional. Aceste domenii de 

competenţe-cheie răspund obiectivelor asumate pentru dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de 

formare profesională în Europa (procesul Barcelona-Copenhaga) şi, ca urmare, stau la baza 

stabilirii curriculumului pentru clasele a IX-a şi a X-a – ani finali pentru educaţia de bază. 

Ariile curriculare sunt compatibile cu cele 8 domenii de competenţe cheie stabilite la nivel 

european:  

- comunicare în limba maternă, 

- comunicare în limbi străine, 

- matematică, ştiinţe şi tehnologii, 

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), 

- competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, 

- cultură antreprenorială, 

- sensibilizarea la cultură, 

-  „a învăţa să înveţi”. 

Curriculumul diferenţiat. Curriculumul diferenţiat reprezintă oferta educaţională stabilită la nivel 

central, constând dintr-un pachet de discipline cu alocările orare asociate acestora, diferenţiată pe 

profiluri (în cazul filierelor teoretică şi tehnologică) şi pe specializări (în cazul filierei vocaţionale). 

Această ofertă educaţională asigură o bază comună pentru pregătirea de profil (în cazul filierelor 

teoretică şi tehnologică) şi răspunde nevoii de a iniţia elevul în trasee de formare specializate, 

oferindu-i o bază suficient de diversificată, pentru a se putea orienta în privinţa studiilor ulterioare 

sau pentru a se putea integra social şi profesional, în cazul finalizării studiilor.  

                                                 
 



Orele din curriculum diferenţiat sunt ore pe care elevii din profilul sau specializarea respectivă le 

efectuează în mod obligatoriu. 

Curriculum la decizia şcolii. Curriculum la decizia şcolii reprezintă numărul de ore alocate în 

scopul dezvoltării unor oferte curriculare proprii fiecărei unităţi de învăţământ. Prin această ofertă 

curriculară se asigură cadrul pentru susţinerea unor performanţe diferenţiate şi a unor nevoi şi 

interese specifice de învăţare ale elevilor. 

 

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. 

Curriculumul la decizia şcolii vizează 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: 

 descongestionarea 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 (profesori şi manageri). 

 

În continuare, 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. În acest sens, obiectele de studiu sunt părţi ale 

ariilor curriculare şi pot fi obligatorii sau opţionale.  

Programele şcolare stabilesc obiectivele şi conţinuturile propriu-zise ale învăţării la nivelul 

obiectelor de învăţământ. Acestea reglează 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, printre altele : 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 (ciclul 

achiziţiilor fundamentale, ciclul de dezvoltare, ciclul de observare/orientare).  

Pe baza planului-cadru gândit la nivel naţional, este evident că fiecare şcoală îşi poate decide 

propria schemă orară, în funcţie de proiectul curricular pe care-1 realizează. Se poate astfel contura 

personalitatea şcolii, într-o societate care-şi propune să respecte şi să valorizeze diversitatea, în 

contextul respectării standardelor internaţionale, ale unei educaţii de calitate şi acordării unor şanse 

realmente egale tuturor tinerilor. 

 

3. Obiectivele metodicii - disciplină în învăţământul universitar 
  

 a) Primul obiectiv al metodicii este determinarea şi descrierea domeniilor informaticii care 

urmează să fie predate în şcoala generală şi în liceu atât la nivel de cunoştinţe elementare de bază 

(cultură generală), cât şi la nivel de specialitate în şcoli sau clase de profil. Planul de învăţământ 

actual prevede existenţa disciplinei Informatică în gimnaziu sub forma unor module din disciplina 



Educaţie tehnologică, iar în liceu sunt două forme de învăţământ: în clasele speciale de profil se 

învaţă Informatica în 1+ 1 ore pe săptămână, iar în celelalte există posibilitatea de a fi studiată în 

cadrul disciplinelor Tehnologia Informaţiei în două ore pe săptămână. 

 Totul se schimbă extrem de rapid şi din fericire programa şcolară nu ne constrânge în mod 

imperativ. Informatica este printre foarte puţinele discipline pentru care Ministerul învăţământului a 

aprobat prima programă analitică (pentru clasele având specialitatea informatica) cu două 

alternative, ceea ce înseamnă că în funcţie de orientarea, interesul şi posibilităţile elevilor, la 

cererea lor, se pot studia diferite capitole din informatică la acelaşi nivel de m de studiu. De 

asemenea, în funcţie de dotare (hard, soft, personal) se pot studia diverse medii, sisteme de operare, 

utilitare etc. 

  

 b) Un alt obiectiv clasic - este cunoaşterea metodelor necesare predării domeniilor 

selectate. De asemenea, se vor trece în revistă mijloacele de predare, instrumentele didactice de 

care va uza profesorul în procesul de predare a informaticii. Metodele de evaluare, deosebit de 

importante în procesul instructiv educativ din şcoală, sunt variate în cazul învăţării informaticii, 

trebuie cunoscute şi aplicate în mod adecvat mod . 

  

 c) Al treilea obiectiv este pregătirea muncii efective a viitorilor profesori. în acest sens este 

important ca viitorii profesori de informatică să realizeze practică pedagogică, coordonată de un 

specialist, într-o şcoală. 

 

4 Subiectele metodicii predării informaticii 
  

 Gruparea subiectelor o vom realiza după un plan nu neapărat clasic, realizând astfel un 

model flexibil şi care va putea accepta îmbunătăţiri în ceea ce priveşte ponderea unor teme. 

respectiv punctul de vedere din care se tratează acestea. 

 1)  Obiectivele disciplinei informatică; 

 2)  Analiza critică a unor concepte false privind disciplina; 

 3)  Domeniile informaticii, clasificarea temelor şi gruparea lor după obiective şi categorii de 

vârstă;                                                                                                                   

 4) Domeniile informaticii prevăzute în programele şcolare; cunoaşterea şi analiza 

programelor şcolare; 

 5)  Metode specifice de predare a tehnicilor de programare, a limbajelor de programare, a 

utilitarelor şi a sistemelor de operare; 

 6)   Instrumente didactice; 

 7)  Metode de evaluare; proiecte, lucrări trimestriale, extemporale, corectarea lor; clase de 

greşeli tipice; corectarea, depanarea programelor, strategii de testare; 

 8)  Concursuri, olimpiade, simpozioane, sesiuni de comunicări; compunerea de probleme, 

metodologii de desfăşurare etc; 

 9)   Dotarea laboratoarelor, echipament şi soft; mobilarea laboratoarelor: 

 10) Informatica în şcoală - în afara orelor. 

 

4.1 Obiectivele generale ale disciplinei informatică în învăţământul preuniversitar 

4.1.1   Consideraţii generale 

 Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, 

pătrunderea hardware-ului şi software-ului modem in viaţa economică, socială şi în învăţământ, 

impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Învăţământul preuniversitar de 

informatică trebuie să asigure dobândirea, fie a unor cunoştinţe de informatică la nivel de cultură 

generală, necesare continuării studiului, fie a unor cunoştinţe având caracter aplicativ la un nivel 

mediu de profesionalism care să asigure posibilitatea găsirii unui loc de muncă. 



 Toţi tinerii trebuie să-şi asigure un minim de cunoştinţe de tehnologia informaţiei, necesare 

utilizării calculatoarelor în rezolvarea problemelor profesionale în diversele domenii ale vieţii 

economice. Indiferent dacă vor absolvi sau nu o instituţie de învăţământ superior, vor avea extrem 

de mult de câştigat dacă vor avea cunoştinţe de informatică, reuşind astfel să corespundă cerinţelor 

pe care locurile de muncă ale prezentului şi viitorului apropiat le vor ridica în faţa lor. 

 

 4.1.2   Obiectivele generale ale disciplinei informatică în învăţământul preuniversitar 

  a) Pornind de la faptul ca nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi 

să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm 

că azi informaţia este foarte valoroasă^ ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care 

asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional. Rezultă direct ca unul din obiectivele 

învăţământului de informatică trebuie să fie asigurarea înţelegerii tuturor problemelor legate de 

informaţie şi de stocarea, prelucrarea, respectiv transmiterea ei. 

 b) Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât să 

poată beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi posibilităţile asigurate de cultura 

informatică, trebuie să stea în atenţia învăţământului preuniversitar. Aceasta presupune identificarea 

şi înţelegerea principalelor componente ale calculatorului, precum şi a funcţionării reţelelor de 

calculatoare. Elevii trebuie să cunoască interfeţele utilizator ale sistemelor de operare şi ale celor 

mai răspândite utilitare, modul de instalare, exploatare şi utilizare a acestora, să dobândească 

deprinderi necesare cunoaşterii şi folosirii oricărui software nou, precum şi a versiunilor noi pentru 

cel existent. 

 c) Dezvoltarea gândirii algoritmice este un obiectiv la realizarea căruia informatica are o 

contribuţie esenţială şi eficientă. Asemenea matematicii, informatica dezvoltă gândirea în general şi 

are în şcoală, dar şi în viaţa de zi cu zi, un rol esenţial în procesul de învăţare, în formarea 

caracterului şi a personalităţii. Dar informatica (în plus faţă de matematică) dezvoltă gândirea 

algoritmică diferită de gândirea matematică (preponderent teoretică şi abstractă) prin faptul că 

obligă elevii să finalizeze rezolvări ale unor aplicaţii practice concrete. Această gândire nu se leagă 

doar de cunoştinţele de programare, ci şi de cunoştinţe referitoare la gestionarea bazelor de date, la 

utilizarea tabelatoarelor, editoarelor de texte, etc. Demonstrarea teoretică a existenţei unei soluţii 

pentru o problemă dată (ca în matematică) chiar dacă este importantă, nu este echivalentă cu 

rezolvarea problemei specificate. Este nevoie de dezvoltarea  concrete de a rezolva probleme. 

 d) Dezvoltarea deprinderilor necesare muncii individuale se realizează într-un proces 

firesc, în dialog cu calculatorul. Acesta este un instrument care reacţionează imediat la încercările 

elevului şi care totodată nu îşi pierde răbdarea niciodată, oferă şansa unei învăţări conform ritmului 

propriu al fiecăruia, oferă posibilitatea lucrului diferenţiat cu elevi talentaţii sau cu cei care lucrează 

mai lent. 

 Informatica este esenţial legată de lucrul individual cu un calculator, deci dezvoltă într-un 

mod firesc deprinderea de a lucra individual. Din nefericire, aceasta poate conduce la formarea 

unor trăsături cum ar fi individualismul sau egoismul. Aici intervine esenţial rolul profesorilor: să 

încurajeze şi să organizeze activitate în grupuri.  

 e) Prin folosirea reţelelor de calculatoare a apărut posibilitatea unui schimb de informaţie 

între utilizatorii de calculatoare, mult mai eficient decât cel clasic (poştă, telefon, telex etc.). 

 Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare, se 

finalizează prin predarea informaticii orientată pe proiecte. Realizarea unor aplicaţii mai 

complexe impune lucrul în grup, modularizarea programului şi păstrarea contactelor cu ceilalţi 

membri ai grupului. în viaţa reală majoritatea activităţilor nu se desfăşoară izolat, de aceea 

profesorii trebuie să stimuleze acest fel de activităţi. Proiectele trebuie să fie împărţite în activităţi 

repartizate pe individ, interconectate şi elevii trebuie învăţaţi să preia şi să transmită informaţii 

respectând anumite specificaţii. Evident, profesorul are rol de supervizor. 



 Obişnuirea elevilor cu diverse responsabilităţi, cu răspunderea 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. 

 f)  Este important ca elevii să fie capabili să aleagă din instrumentarul existent pe cel de care 

au nevoie, să identifice şi să folosească software-ul cel mai potrivit aplicaţiei pe care o 

realizează. 

Rezultă că trebuie să fie capabili să analizeze problema să descopere cerinţele şi să decidă ce 

software şi ce instrumente ale acestuia sunt cele mai utile. Pe de altă parte, pentru ca elevul să poate 

„alege” ceva, el trebuie să afle măcar de existenţa şi caracteristicile esenţiale mai multor tipuri de 

software. 

 g) Educarea elevilor, urmărind atent dezvoltarea spiritului inventiv şi creator, se 

realizează în mai multe sensuri în cadrul disciplinei informatică. Indiferent de conţinutul 

programului, sau al aplicaţiei, ceea ce realizează elevul trebuie să funcţioneze,                         

trebuie să fie utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile unui produs finit. Aceste cerinţe 

in informatică se concretizează prin: 

 - interfaţa prietenoasa; 

 - asigurarea funcţionării aplicaţiei în mod inteligibil chiar şi în cazul unui utilizator 

neautorizat, sau al unuia care nu cunoaşte aplicaţia; 

 - fiabilitate; aplicaţiile trebuie verificate şi testate; 

 - performanţă; analiza complexităţii ( în cazul algoritmilor) şi a eficienţei (în cazul 

aplicaţiilor nealgoritmice) trebuie să devină obişnuinţă; 

 - portabilitate. 

 h) În liceu, informatica trebuie să pornească de la un nivel de bază, incluzând Tehnologia 

Informaticii. La acest nivel, nu putem spune că informatică este o disciplină izolată sau 

independentă. Un scop important este ca elevii să ştie să folosească tehnologia informaţiei pentru 

a rezolva diverse probleme. Astfel, profesorii altor discipline pot prezenta sau solicita realizarea 

unor aplicaţii de tip software educaţional, deci elevii ar trebui să ştie să utilizeze cunoştinţele 

dobândite la orele de informatică, realizând la rândul lor, instrumente noi, care se pot folosi în 

cadrul altor lecţii. 

 Principalele domenii care ar trebui abordate sunt: 

 - cunoaşterea şi utilizarea calculatorului; 

 - procesare de texte; 

 - procesoare grafice; 

 - algoritmi simpli şi noţiuni de programare: 

 - baze de date; 

 - procesoare calcul tabelar; 

 - servicii Internet; documente Html; 

 - facilităţi multimedia. 

 Pe de altă parte, elevii trebuie să fie capabili să elaboreze, programeze şi execute 

algoritmi simpli care rezolvă probleme elementare sau care pot fi utilizate în cadrul altor discipline: 

matematică, fizică, chimie etc. Această introducere în programare nu trebuie să fie cel mai 

important capitol; acesta poate fi abordat şi accentuat în mod diferit în clasele cu profil tehnic în 

funcţie de specialitatea studiată. 

 i) Elevii trebuie să conştientizeze influenţa informaticii asupra societăţii şi invers. 

 Dezvoltarea impetuoasă a informaticii modifică societatea, de aici rezultând necesitatea 

înţelegerii rolului pe care îl au calculatoarele în schimbările din viaţa socială, economică şi ale 

aspectelor etice în ceea ce priveşte utilizarea lor. Elevii trebuie să conştientizeze avantajele şi 

dezavantajele care derivă din utilizarea calculatoarelor, respectiv a reţelelor. În schimb, etica are 

rolul de a-i atenţiona asupra dreptului de autor, a confidenţialităţii informaţiilor, a protecţiei bazelor 

de date, asupra efectelor spargerii unor reţele, conturi, ale viruşilor etc. 



 

 4.2 Concepte false legate de disciplina informatica 

  

 Temele, domeniile abordate în cadrul disciplinei informatică dau naştere în permanenţă unor 

polemici în rândul profesorilor de informatică precum şi celor ce predau alte discipline, al 

profesioniştilor şi al părinţilor. Domeniile care se vot învăţa şi importanţa lor se pot pune în lumină 

pornind de la conceptele "extremiste" legate de subiect. Dintre aceste "concepte" vom enumera 

câteva, lăsând pe seama cititorilor sale analizeze şi să dezvolte discuţia constructivă în dezbaterea 

acestora: 

 - Disciplina informatică = „Să vorbim despre informatică în general!” 

 - Predarea informaticii = pregătirea unor specialişti 

 - Predarea informaticii = pregătire (doar) de utilizatori.  

  Pregătirea de utilizatori = predarea funcţiilor unui utilitar 

 - Predarea informaticii = pregătire (doar) de programatori 

  Pregătirea de programatori = învăţarea unui singur limbaj de programare 

 - Predarea informaticii = predarea unor domenii având aceeaşi "greutate" 

 - Predarea informaticii = predarea unor teme alese "samavolnic" 

 - Predarea informaticii = predarea integrală a unor instrumente informatice 

 - Predarea informaticii = predarea secvenţială a unor teme independente 

 - „Totul trebuie predat la zi, adică ultimele noutăţi” (!) 

 - "Profesorul are mai puţine cunoştinţe decât elevul" (!) 

 - "Pentru predarea informaticii nu este necesară disciplina informatică" (!) 

 

Observaţie: 

 Fiecare concept conţine şi un miez de adevăr, dar acceptarea lor integrală sigur este greşită. 

 

 4.3 Domeniile informaticii, gruparea lor 

  

 Cunoştinţele de informatică se pot grupa din foarte multe puncte de vedere. Ţinând cont că 

trebuie să se studieze problema din prisma metodicii, vom prezenta obiectivele specifice, urmărite 

în procesul de instruire în cadrul disciplinei informatică, grupate după categorii de vârstă şi pe baza 

domeniilor. 

 Din obiectivele învăţământului de informatică rezultă ce scopuri trebuie, urmărite în cadrul 

disciplinelor, ce anume se va preda şi ce anume se va utiliza în cadrul altor discipline.  

 Obiectivele specifice, în funcţie de domeniu, vor fi următoarele:  

 a) Modelare, algoritmizare, programare (Din acest domeniu tac parte procese de bază 

care izvorăsc din conceptul axiomatic valabil privind rolul calculatorului în realizarea unor aplicaţii 

aparţinând diferitelor sfere ale vieţii de zi cu zi. Analiza unei probleme, alegerea structurilor de 

date, a paşilor algoritmului şi programarea în sine, toate aparţin acestui domeniu; necesita formarea 

unor deprinderi speciale dobândite prin învăţare şi exersare.) 

 Lumea care ne înconjoară este înţeleasă pe baza unor modele. Dezvoltarea deprinderilor de 

modelare, obişnuirea elevilor cu gândirea logică, se poate (depinde de talentul şi priceperea 

profesorului) realiza eficient pe parcursul învăţării metodelor de programare. 

 Obligaţia unor formalizări necesită o gândire precisă, riguroasă. Pe parcursul construirii 

programelor formalizarea apare ca proces în alegerea (crearea) structurilor de date şi în 

proiectarea algoritmului. Formalizarea este un proces care trebuie introdus treptat, cu mare grijă, în 

funcţie de categoria de vârstă, pentru a, nu "speria" elevii. Este important să acordăm ponderea 

adecvată predării acestui domeniu deoarece prin metode corespunzătoare se poate realiza 

dezvoltarea pe de o parte a deprinderilor de abstractizare, pe de altă parte, a unei gândiri 

algoritmice, disciplinate. 



Scopul principal al utilizării calculatorului este de a se obţine, pe baza datelor de intrare, date de 

ieşire (date noi). Rezultă că învăţarea algoritmilor nu se poate separa de învăţarea structurilor 

de date. 

 Trebuie să se atingă performanţa ca elevii să înţeleagă că în procesul de rezolvare de 

probleme cu ajutorul calculatoarelor etapa cea mai importantă este cea a descoperirii 

algoritmului şi nu scrierea efectivă a programului (codificarea). Dar pentru a programa corect şi 

eficient sunt necesare cunoştinţe practice de programare. Altfel spus, nu se poate învăţa 

programare "pe hârtie". Este nevoie stringentă de calculatoare, pentru ca elevii să se poată 

verifica, să acumuleze succes, să fie stimulaţi de rezultatele obţinute .  

 Important: 

 - învăţarea limbajului de programare nu este un scop în sine (limbajul este un 

instrument similar cu instrumentul numit calculator); 

 - elevii trebuie să înveţe structurile de control de bază independent de limbajele de 

programare. (Ulterior, se poate atrage atenţia asupra diferenţelor dintre algoritmi, datorate 

diferitelor implementări, dar elevii trebuie să fie pregătiţi pentru viitor, când vor fi nevoiţi să 

schimbe limbajul de programare.) 

 Acest obiectiv specific defineşte rezolvarea de probleme ca fiind o modalitate de creare de 

instrumente (programe) noi. 

 Elevii trebuie să înţeleagă că programul este un produs; ca atare trebuie să posede toate 

calităţile necesare utilizabilităţii. Această utilizabilitate în informatică va fi redefinită conform 

specificului. Elevii trebuie să înţeleagă de la început că an program va fi corect dacă:  

 - este codul (corect) unui algoritm corect ; (evident, un cod corect, pentru că un cod greşit 

este doar un text nu un program); 

 - pe baza datelor de intrare corecte, (valide) produce rezultate corecte (corespunzătoare  

aşteptării); 

 - prelucrând date de intrare oarecare se finalizează în mod inteligibil; 

 - are o interfaţă prietenoasă; 

 - este lizibil, uşor de modificat şi de întreţinut(corectat, actualizat); 

 - produce rezultate într-un interval de timp rezonabil; (pentru anumite categorii mai mari de 

vârstă se vor preda şi metode de programare eficientă, noţiuni elementare de complexitate; oricum, 

de la început se recomandă ca profesorul să nu se mulţumească cu soluţii realizate "oricum", ci să 

încerce să pună accent şi pe stilul de programare al elevilor ). 

 

 Recomandări: 

 - Se vor învăţa metode de verificare a algoritmilor cum ar fi: „metoda cutiei negre” şi 

„metoda cutiei transparente” 

 - Nu se vor constrânge elevii să înveţe, respectiv să memoreze "reţete", se va pune accent pe 

înţelegerea paşilor unui algoritm şi se vor încuraja elevii a dezvolta şi prezenta ideile lor originale. 

Dacă un profesor consideră că este corect doar ceea ce coincide cu ideile lui "preparate de acasă", 

va obţine efecte negative cum ar fi: elevii îşi vor pierde încrederea în posibilităţile proprii, în 

valoarea ideilor lor, vor fi încurajaţi să reproducă ideile altora, să aştepte ca totul să fie prezentat de 

profesor, să vină din "exterior". De asemenea, un profesor care îşi impune în continuu propriile 

modele, riscă să fie acuzat că la rândul lui "nu înţelege" ideile elevilor. 

 b) Instrumentele programării (Din acest domeniu fac parte cunoştinţele privind 

instrumentele soft care sunt necesare pentru implementarea algoritmilor şi structurilor de date, de 

asemenea pentru verificarea şi depanarea lor.) 

 Din această grupă fac parte metodele de reprezentare a algoritmilor (scheme logice, 

diferitele variante de pseudocod, organigrame etc.) limbajele de programare, instrumentarul 

oferit de mediile de programare, dar şi metodele de programare, respectiv de depanare. 



 Învăţarea acestor instrumente nu se poate separa de cunoştinţele învăţate la punctul a), 

rezultă deci că nu este nevoie de predarea independentă a lor. Legat de un limbaj de programare, se 

va preda exact atât cât este necesar pentru rezolvarea şi verificarea problemelor enunţate, (evident, 

corespunzător categoriei de vârstă). 

 În condiţii ideale, limbajul de programare rămâne la latitudinea profesorului şi va fi 

ales în funcţie de problemele propuse spre rezolvare, de categoria de vârstă şi de obiectivele 

generale urmărite. 

 Scrierea unui cod corect într-un limbaj de programare pentru un algoritm proiectat în urma 

analizei realizate necesită învăţarea facilităţilor mediului» a regulilor sintactice ale limbajului şi a 

metodelor de verificare. Se ştie că dacă un text sursă conţine greşeli sintactice, acestea se detectează 

de către compilator. Nu este cazul ca elevii să fie constrânşi să reţină diagrame de sintaxă, trebuie 

doar să le studieze, să le interpreteze astfel încât în momentul apariţiei unei erori de sintaxă să poată 

corecta greşeala. 

 În ceea ce priveşte facilităţile mediului, a editorului acestuia, a instrumentelor de depanare a 

erorilor de executare şi de depistare a celor din algoritmul programat, acestea se vor învăţa "din 

mers", pe măsura apariţiei necesităţii utilizării lor. Accentul se va pune pe utilizare şi nu pe 

memorare. 

 c)  Rezolvarea problemelor cu caracter utilitar cu ajutorul calculatorului (Editoare 

grafice, editoare de text, tabelatoare, sisteme de gestiune a bazelor de date...) 

 Se recomandă ca utilitarele să se studieze în funcţie de problemele concrete care urmează a 

fi rezolvate. Accentul se va pune pe posibilităţile oferite şi nu pe modalităţile de realizare. 

 Atenţia nu se va concentra asupra instrumentului (bard sau soft) ci pe cunoaşterea "filo-

sofiei" produsului. La punctul a) este nevoie să se înveţe "programare", folosind şi cunoscând toate 

posibilităţile oferite de instrumentele care ne stau la dispoziţie, aici în schimb, softul este fix, nu 

dezvoltăm în general nici un instrument suplimentar. 

 Bineînţeles, se pot utiliza cunoştinţele şi deprinderile dobândite deodată cu studiul celorlalte 

domenii. Gândirea algoritmică formată sau în plin proces de dezvoltare, va însemna un avantaj; 

cunoaşterea structurilor de date va veni în sprijinul cunoaşterii mai rapide a utilitarelor. 

 Acest domeniu are ca obiectiv specific cunoaşterea minimală a utilitarelor cei mai des 

folosite: editoare de texte, editoare grafice, tabelat oare (spreedsheat) şi sisteme de gestiune a 

bazelor dedate.               

 Caracteristica cea mai importantă este concentrarea atenţiei asupra rezolvării 

"problemei" şi nu asupra cunoaşterii temeinice a utilitarului folosit. 

 Este nevoie de mai multe discipline pentru predarea-cunoştinţelor care aparţin acestui 

domeniu. Învăţarea aprofundată a unui anumit utilitar se justifică doar în şcolile cu un profil special, 

de exemplu într-o şcoală având profil electrotehnic sau arhitectură s-ar putea studia un utilitar de tip 

AUTOCAD în scopul sprijinirii altor discipline din şcoala respectivă şi a pregătirii elevilor pentru 

ocuparea unui loc de muncă pentru care este nevoie o calificare specială. 

 In cadrul acestui obiectiv accentul se va pane pe utilizarea instrumentului: programul 

va 0 privit ca un instrument care foloseşte la realizarea unei aplicaţii, fără să necesite 

dezvoltări sau componente noi. 

 d) Cunoaşterea şi folosirea utilitarelor (Trebuie realizată o viziune de ansamblu din care 

să se desprindă caracteristicile clasice în majoritatea utilitarelor din clasa de respectivă, de 

particularităţile specifice produsului; de asemenea vor fi evidenţiate acele aspecte care, probabil se 

vor îmbunătăţi în versiunile următoare.) 

 Învăţarea utilitarelor care realizează funcţii generale şi a utilitarelor specializate (şi 

sistemelor expert) se va realiza pe baza aceloraşi principii ca în cazul instrumentelor de programare, 

în strânsă legătură cu folosirea lor pe parcursul realizării aplicaţiilor. Aşa cum la punctul a) domină 

aspectele logice, iar la punctul b) aspectele practice, la fel trebuie abordat (în pereche) punctele c) şi 

d). În învăţământul preuniversitar (cu excepţia unor situaţii facultative de specializare) nu ne 



propunem învăţarea completă a acestor utilitare. Nu se va aşeza în centrul programei un utilitar, nu 

se va preda utilitarul pe baza meniurilor ci se vor realiza aplicaţii şi în funcţie de necesităţi se va 

explora softul folosit. 

 Elevii vor învăţa editare de texte, vor desena, sau vor crea baze de date, vor rezolva 

problema propusă, deci vor folosi aceste utilitare şi vrând nevrând se vor familiariza ca ele. 

Evident, şi de data aceasta vor avea nevoie de certitudinea că au lucrat corect, deci va trebui 

să realizeze şi să finalizeze practic aplicaţiile. 

 e) Rezolvarea unor probleme practice din viaţa de zi cu zi sau propuse de alte 

discipline cu ajutorul instrumentelor informatice. (În acest domeniu, punctul de pornire îl 

constituie problema concretă care urmează să fie rezolvată; de exemplu, clasa doreşte să organizeze 

o excursie. Ea trebuie planificată, deci problema trebuie analizată; apoi e nevoie de un tabel, 

ulterior se scrie un articol pentru gazeta de perete etc. Dacă elevii nu cunosc toate instrumentele 

care urmează a fi folosite, ele vor fi prezentate elevilor şi aceştia vor fi îndrumaţi în explorarea 

posibilităţilor, fără însă a avea pretenţia cunoaşterii perfecte şi totale a lor. Vor exista situaţii în care 

instrumentele însele vor fi create de către elevi (diverse programe). 

 În şcoli apar tot mai multe probleme având caracter practic. Rezolvarea acestora poate fi 

sprijinită de aplicaţii finalizate cu ajutorul calculatorului: evidenţa bibliotecii, evidenţe legate de 

concursuri, orar etc. Dacă şcoala solicită instrumente informatice, este benefic pentru procesul 

instructiv în ansamblul său, ca aceste aplicaţii să fie realizate de elevi şi să fie dezvoltate de la un an 

la altul. De asemenea, sunt profesori ale altor discipline care solicita programe de instruire asistate 

de calculator. Aceste probleme se vor rezolva de către elevi sub îndrumarea dublă a profesorului de 

la disciplina respectivă şi a celui de informatică. 

 În aceste situaţii va fi nevoie de alegerea instrumentelor, de combinarea şi de 

cunoaşterea lor. 

 În prima fază elevii vor trebui să-şi dea seama că problema sau anumite părţi ale ei pot fi 

rezolvate cu instrumente informatice. Apoi trebuie să aleagă instrumentele (hard şi soft) cele mai 

potrivite în scopul realizării aplicaţiei în cauză. Dacă asemenea instrumente (soft) nu există, ele se 

vor realiza (programa). Dacă este nevoie de mai multe tipuri de instrumente, se vor rezolva 

problemele de interfaţă (hard) sau de importare de componente ale aplicaţiei dintr-un mediu în altul. 

Dacă există instrumente pe care elevii nu le cunosc, ei vor fi familiarizaţi cu studiul acestora pe 

baza documentaţiei. 

 Nu se vor preda cunoştinţe noi, ci se vor rezolva probleme noi pe baza cunoştinţelor 

existente. Primul pas este alegerea instrumentului informatic, care poate fi un program de 

instruire didactică sau o aplicaţie "moştenită" de la alţi elevi. Accentul se va pune pe mobilizarea 

unor cunoştinţe "complexe" de informatică. 

 Este important ca elevii să realizeze că diversitatea problemelor care pot fi rezolvate cu 

ajutorul calculatorului este extrem de mare. Va trebuită afle în ce scopuri şi cu ce efort se pot 

rezolva aceste probleme! 

 Din această categorie de activitate face parte şi realizarea, de proiecte. În noul plan de 

învăţământ există menţionate câteva elemente ale obiectivelor strategice, generale ale întregului 

învăţământ. Printre ele un loc important îl ocupă realizarea de proiecte în grup sau, mai rar, 

individual. Proiectul va fi o consistentă aplicaţie practică; tematica acestor proiecte va fi propusă şi 

aprobată de catedra de informatică din şcoala respectivă sau în cazul proiectelor mici, de profesorul 

de la catedră. Elevii pot propune şi ei teme care nu sunt prevăzute pe lista comunicată de profesor. 

De regulă, un proiect se va susţine în faţa clasei şi a profesorului de către cel care l-a realizat(în 

funcţie de conţinut şi îndrumător, nu neapărat doar în prezenţa profesorului de informatică. 

 f) Funcţionarea instrumentelor informatice, utilizarea lor (Foarte multe instrumente  

informatice ne stau ia dispoziţie şi utilizarea lor necesită cunoştinţe variate atât din punct de vedere 

hard cât şi soft; cunoştinţele cu care elevii se întâlnesc pe parcursul instruirii şi pe care nu le putem 



ocoli, în mare parte sunt legate de soft şi mai puţin de hard, dar utilizarea acestor instrumente 

trebuie realizată temeinic.) 

 Elevii, de regulă nu despart aspectele soft de cele specifice de hard. Pentru ei calculatorul 

este un instrument (de data aceasta în sens de echipament) "care ştie să facă o serie de lucruri", şi nu 

ţin neapărat la învăţarea "separată" a celor două laturi: hard şi soft. Chiar dacă în învăţământul 

preuniversitar de informatică nu exista disciplină care să se ocupe separat cu hardware-ul, nu se 

poate evita în totalitate informaţiile privind aceste cunoştinţe. Recomandarea generală care rezultă 

fără ambiguitate şi din programa şcolară este să se rămână Ia nivelul culturii generale şi doar în 

situaţiile în care nu se poate explica ceva anume să se abordeze amănunte legate de hard.  

Obiectivul cel mai important, rămâne şi de data aceasta învăţarea utilizării. 

 Se va vorbi elevilor despre arhitectura calculatoarelor sau despre memorie la nivel de sistem, 

dar atunci când se învaţă reprezentarea datelor în memorie, evident, se vor oferi amănunte legate de 

unităţi de măsură a informaţiei: atunci când se învaţă folosirea unui utilitar de tipul Norton-ului, se 

va face o prezentare a partiţiilor, directoarelor, subdirectoarelor, fişierelor etc, informaţii legate de 

organizarea logica a resurselor memoriei. Se va vorbi despre diferenţa dintre o imprimantă 

matricială şi o imprimantă laser, despre mouse, despre dischete etc. 

 Cu privire la conectabilitatea instrumentelor, respectiv echipamentelor va trebui să se aducă 

în discuţie şi să se amintească despre diferenţa dintre echipamentele emiţătoare (respectiv 

receptoare) de semnale digitale şi cele analogice şi despre necesitatea amplasării unor echipamente 

de transformare a semnalelor. Predarea cunoştinţelor despre reţele de calculatoare, întâlnirea cu 

reţele de tip Internet necesită câteva cuvinte despre modemuri. 

 g) Informatica şi societatea (Elevii merită să cunoască istoricul informaticii ca un subdo-

meniu al culturii; la fel de important este să ne ocupăm şi de „prezicerea” viitorului, respectiv de 

prezentarea efectelor informaticii în zilele noastre asupra societăţii. Se va vorbi despre securitatea şi 

protejarea datelor, despre probleme de etică generate de apariţia viruşilor, despre respectarea muncii 

colegului sau a colectivului în care vor lucra.)  

 Se poate constata că la începuturile informaticii cel care lucra cu un calculator avea nevoie 

de cunoştinţe de nivel înalt (relativ la alte domenii); în viitor - probabil - de multe ori va fi destul 

dacă vom fi suficient de informaţi. 

 Se va prezenta istoria dezvoltării tehnicii de calcul, a informaticii nu sub forma unor 

expuneri, ci "colorând" lecţiile, atunci câini se potriveşte, cu scurte istorisiri "povestioare". Nu se va 

preda într-un bloc contiguu tot ceea ce trebuie să înveţe elevii despre relaţia informatică – societate, 

ci sub forma unor părţi de 5-10 minute din anumite lecţii. 

 Pe lângă trecut este foarte important ca elevii să afle despre cât mai multe posibilităţi de 

utilizare a instrumentarului informatic existent azi in lume. Chiar dacă in şcoală nu există nici un 

scanner ei trebuie să ştie că există aşa ceva, de asemenea trebuie să afle despre existenţa multor 

altor "minuni" ale informaticii care îi vor interesa şi îi vor atrage. Se va vorbi despre cartele de 

credit, despre proiecte care în alte ţări funcţionează deja, unde omul "discută" cu calculatoarele etc. 

 Important: 

 - nu sunt suficiente doar enumerările, respectiv prezentările "distante"; trebuie 

accentuate modificările care intervin deodată cu aceste "prezenţe" ale informaticii în viaţa şi 

munca de zi cu zi a omului. 

 Bineînţeles, după prezent urmează viitorul. Există subiecte de cercetare despre care 

profesorii trebuie să se informeze, aplicaţii din astronomie, astronautică, geologie, medicina, 

lingvistică etc. unde direcţiile de dezvoltare sunt previzibile. 

 h) Matematica informaticii (Se referă la acele cunoştinţe din matematică (de bază) care la 

această disciplină matematică fie nu sunt tratate de loc, fie sunt tratate într-un moment nepotrivit 

scopurilor noastre. De exemplu, în cadrul disciplinei matematică elevii se întâlnesc cu noţiunea de 

matrice doar în clasa a XI-a, dar profesorul de informatică are nevoie de noţiunea de tablou din 

clasa a IX-a.) 



 Se vor prezenta noţiuni matematice doar atunci şi acolo unde rezolvarea problemei necesită 

cunoaşterea acestor noţiuni de bază. Se vot aminti acele situaţii în care se pun bazele informaticii 

(de exemplu; sistemele de numeraţie 2, 8, 16) sau care aparţin aplicabilităţii matematicii la un nivel 

mediu în informatică (de exemplu: elemente din teoria grafurilor). 

 În cadrul disciplinei matematică sunt foarte multe noţiuni de bază necesare pe parcursul 

învăţării informaticii, de exemplu cunoştinţele din teoria mulţimilor, din logica matematică, din 

teoria relaţiilor ete. Ideal ar fi ca în clasa a IX-a sa nu se numească matricea "matrice" ci  simplu 

"tablou de numere", de caractere sau de orice altceva, în locul denumirii de "vector", se recomandă 

termenul de "tablou unidimensional". 

 Este important să nu se trateze superficial aceste noţiuni de matematică, dar totodată 

si nu se supraliciteze în detrimentul disciplinei matematică. Chiar dacă este vorba despre 

aceeaşi noţiune, informaticianul o va privi altfel decât matematicianul, în primul rând 

datorită faptului că el este interesat în rezolvarea unei probleme concrete, a unei aplicaţii. 

 i) Cunoştinţe elementare (de bază) în informatică (în acest domeniu se va discuta despre 

cunoştinţe elementare care din cauza utilizării lor multiple şi în multe forme, ar putea constitui 

partea introductivă a mai multor discipline de informatică.) 

 Aceste noţiuni trebuie foarte bine fundamentate. De exemplu: structuri de date, structuri de 

control, principiile programării structurate etc. Evident ele se tratează în mod diferit în cazul 

diferitelor categorii de vârsta, dar tocmai acesta este şi motivul pentru care trebuie tratate cu 

precizie şi nu cu superficialitate. Numai aşa se creează premisele necesare pentru ca elevul să le 

poată "construi" în mintea lui, fără ca reluările să creeze haos. 

 Nu este necesară tratarea teoretică şi completă, în schimb trebuie verificat întotdeauna 

ce ştiu deja elevii, ce anume nu este încă suficient de clar pentru ei, apoi urmează precizările 

noi. 

 Nu exista disciplină care să conţină numai cunoştinţe de bază, ele apar pe parcurs în cadrul 

fiecărei discipline de informatică, pe măsura rezolvării problemelor de complexitate mereu mai 

ridicată. 

 

 4.4   Proiectarea programei, construirea disciplinei. Domeniile informaticii prevăzute 

în programele şcolare.  Cunoaşterea şi analiza programelor şcolare 

  

 Acest subiect abordează strategiile de bază ale proiectării programei analitice, utilitatea 

conţinătorilor prin precizarea obiectivelor generale şi specifice. 

 Având în vedere că obiectivele generale ale disciplinei informatică au fost trecute în revistă, 

vom fixa doar câteva principii care trebuie să stea la baza aplicării acestor programe. Accentul va fi 

pus pe latura aplicativă. Este foarte important să se ţină cont de categoria de vârstă cu care se 

lucrează. 

 Strategi posibile în realizarea obiectivelor:  

 - predarea liniară 

 Presupune o secvenţialitate a temelor tratate; la niveluri diferite de clase se vor preda 

teme diferite;                                   

- predarea ciclică, concentrică: 

     - calitativ 

     - cantitativ   

 Atât în programele analitice cât şi detaliat in manuale, se revine la acelaşi conţinut, în clase 

succesive, dar pe o treaptă superioară. Revenirea se face din două motive: la prima întâlnire a 

elevului cu noţiunea (metoda), acesta au o poate cuprinde în toată rigoarea ei sau în toată întinderea 

ei. Astfel, unele cunoştinţe se prezintă în sistem concentric calitativ când însuşirea completă, 

riguroasă se face prin restructurări, reinterpretări pe diferite trepte de şcolaritate, începând cu clasele 

mai mici până în clasele mari. 



 În această categorie intră cunoştinţe legate de sisteme de operare, medii de programare, 

metode şi tehnici de programare etc. 

 Vor fi şi cunoştinţe de informatică ce se vor preda în şcoală concentric cantitativ. Nu se 

poate preda aceeaşi cantitate de cunoştinţe în gimnaziu şi în liceu. Atunci când anumite domenii se 

reiau în liceu, profesorul trebuie să ştie ce anume şi cât a învăţat elevul în clasele mai mici. De 

asemenea, trebuie să se ţină cont de cunoştinţele acumulate la alte discipline pentru a şti pe ce 

anume se poate baza. 

 O altă problemă importantă se leagă de modul în care se va împărţi conţinutul disciplinei 

în cadrul unui an şcolar.  

 Din acest punct de vedere există trei categorii de domenii. 

  - Conţinutul din subdomeniu poate fi predat continuu, în blocuri mari de cunoştinţe (de 

exemplu, nu are nici un rost ca predarea unui editor de texte să fie făcută câteva ore, apoi întreruptă 

câteva ore şi iar continuată); 

 - Conţinutul din subdomeniu poate fi predată în blocuri de 1-2 ore maximum, orice încercare 

de a lungi subiectul, chiar dacă avem cele mai bune intenţii conduce la eşec (de exemplu, în şcoala 

generală nu se va preda sistemul de operare pe durata unui trimestru - copiii se vor plictisi în mod 

sigur, şi nici nu ar putea asimila asemenea cantităţi de cunoştinţe referitoare la un singur subiect); 

 - Conţinutul subdomeniului va necesita doar părţi de 5-10 minute din cadrul unei ore (în 

această categorie întră elemente de istoric, aspecte legate de etică etc). Nu există disciplină separată 

cu titlul "Istoric" sau "Etică", dar se va căuta să se împrospăteze o lecţie grea sau o prezentare mai 

monotonă cu elemente din aceste domenii sub forma unor apropos-uri care vor colora ora. 

Atunci când se construieşte, se formează disciplina, trebuie să se ţină cont de următoarele criterii: 

1) disciplina informatică trebuie să poată fi predată 

 - trebuie să existe profesor, cu calificare adecvată care s-o predea, 

 - trebuie să existe dotarea necesară care permite profesorului să predea eficient: 

 - trebuie să corespundă posibilităţilor categoriei de vârstă; 

 - nu trebuie să cauzeze supraîncărcarea elevilor. 

2) disciplina informatică trebuie să poată fi învăţată 

 - va trebui să stimuleze şi să dezvolte gândirea; 

 - va trebui să sprijine elevii în dezvoltarea capacităţii de a se concentra asupra esenţei;                                                                                                        

 - va trebui să-i ajute în dezvoltarea capacităţii de a analiza şi de a sintetiza; ^ 

 - va trebui să-i stimuleze în direcţia rezolvării problemelor şi mai ales în a finaliza 

rezolvările. 

3) disciplina informatică trebuie să fie orientata spre aspecte practice 

 - nu va fi o joacă de dragul utilizării calculatorului; (aici prin joc nu se înţelege neapărat 

activitatea de "a se juca" ci o utilizare haotică, fără scopuri bine precizate a calculatorului); 

 - în orice subdomeniu al informaticii se vor evita prezentările teoretice exagerate; 

4) disciplina informatica trebuie să stimuleze munca individuală 

5) conţinutul disciplinei trebuie să fie în aşa fel construită încât să permită profesorului să se 

convingă că a fost asimilat 

 - elevii pe tot parcursul procesului de învăţare trebuie să realizeze cât ştiu în raport cu 

cerinţele şi de asemenea, în raport cu_ceilalţi elevi din clasă (atenţie "relativitatea" nu întotdeauna 

oglindeşte "realitatea"). Analiza greşelilor tipice sau specifice trebuie să fie conţinute în temele 

disciplinei 

6) conţinutul disciplinei trebuie să fie, dacă se poate şi interesant! 

 Pe baza acestor criterii domeniile disciplinei informatică se pot grupa în jurul a două 

domenii principale: 

1.  Algoritmizare, modelare, programare 

2. Rezolvarea problemelor având caracter utilitar prin intermediul unor medii existente. 



 În aceste două domenii intră cunoştinţe care nu se pot dobândi fără aportul creator şi activ al 

elevilor. Dobândirea lor le asigură senzaţia de succes; de asemenea, datorită utilizării cal-

calculatorului feed-back-ul funcţionează continuu. 

 În cadrul disciplinei, aceste două domenii pot alterna chiar pe parcursul unui an şcolar. în 

clasele unde scopul este predarea unor cunoştinţe de baza, nu se va prefera predarea monolitică a 

acestor cunoştinţe într-o secvenţialitate întâmplătoare, ci se va căuta combinarea lor astfel încât să 

se poată realiza obiectivele generale ale învăţământului de informatică. Astfel se va evita ca 

disciplina să devină monotonă şi plictisitoare.                                              

 Dacă aceste discipline nu sunt predate de acelaşi profesor, trebuie să existe o preocupare în 

sensul unei colaborări strânse între aceştia, pentru evitarea paralelismelor sau dimpotrivă a pierderii 

unor teme. De fapt este foarte avantajos dacă într-o clasă vor preda informatica mai mulţi profesori, 

astfel elevii se vor întâlni cu mai multe stiluri de predare, cu ritmuri şi metode diferite. Tinerii vor 

învăţa mult mai mult de la mai mulţi profesori decât dacă pe parcursul a mai multor ani (pe baza 

principiului continuităţii) tot ce este informatică va fi predat de acelaşi profesor. Nici unui profesor 

de informatică nu i se poate pretinde să cunoască totul din toate domeniile, el nu va avea acelaşi 

randament pe terenul propriei lui specializări dacă trebuie să se implice în toate domeniile. Pe de 

altă parte şi elevii se plictisesc, chiar şi de cel mai grozav profesor dacă timp de 4 ani, mai multe ore 

pe săptămână mereu acelaşi profesor le vorbeşte despre informatică. 

 Celelalte domenii vor pătrunde în aceste două domenii vaste sau se vor intercala între părţi 

ale acestora. Aceste domenii pot fi grupate în părţi mai mici şir predate într-o secvenţialitate aleasă 

cu grijă, evident realizând concomitent corelaţiile necesare dintre domenii. 

 Implicaţiile sociale ale informaticii, istoricul, aşa cum s-a mai amintit, se va împărţi în părţi 

şi mai mici. Aceste cunoştinţe se vot preda (de fapt povesti), ori de câte ori se iveşte ocazia. 

Câştigul este dublu: pe de o parte se va înviora o lecţie care ar fi devenit plictisitoare, pe de altă 

parte (experienţa o dovedeşte) elevii îşi vor aminti mult mai bine aceste "paranteze" decât dacă ar fi 

fost predate sub forma unor secvenţe de lecţii. 

 Instrumente ale informaticii precum Utilizarea sistemelor utilitare sunt domenii care nu se 

vor preda pentru elevi mai tineri decât 14 ani. Oricum, din aceste domenii se va preda doar cât este 

absolut necesar pentru a atinge obiectivele celor două domenii mari Algoritmizare, modelare, 

programare, respectiv Rezolvarea problemelor cu caracter utilitar prin intermediul unor medii 

existente, de asemenea atunci şi numai atunci când aceste cunoştinţe devin necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursurile 2 -3 METODICA PREDĂRII INFORMATICII 
 

Cuprinsul cursurilor: 

1. Organizarea pe ani de studiu a disciplinei Informatică. 

2. Lecţia. 
3. Calitatea cunoştinţelor asimilate 

4. Formarea limbajului de specialitate 

5. Caietele elevilor 

6. Teoria evaluării 

7. Condiţia profesorului (regulile profesorului) 

8. Planificarea activităţii didactice 
 

În aceste cursuri vom discuta programa şcolară existentă la disciplina Informatică. Un alt subiect discutat este legat de modul de organizare al 
unei lecţii, despre calitatea cunoştiinţelor, formarea limbajului de specialitate, evaluare, regulile profesoruilui, planificarea activităţii şcolare, 

lucruri cunoscute de la cursurile de pedagogie şcolară. 

 

ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” 
Programa şcolară de Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) 

Programa şcolară de Informatică, profil real, specializările 
matematică-informatică, ştiinţe ale naturii 

Programa şcolară de Informatică, profil real, specializarea 
matematică-informatică, intensiv informatică 
(vezi directorul cu planuri cadru si programe analitice) 

 

Metodologia de aplicare a programei pentru disciplina Informatică trebuie să ţină cont de faptul 

că studiul informaticii la profilul Matematică-Informatică are atât un caracter teoretic, cât şi practic, 

fiind organizat după cum urmează: 

 la clasele de neintesiv  există o oră ce se desfăşoară în clasă sau laborator cu întreg 

colectivul clasei.  

 la  clasele de intesiv 2 ore au caracter teoretic şi se desfăşoară în clasa cu toată clasa, 

iar 2 ore, cu caracter practic, se va desfăşura în laboratoarele de informatică, pe grupe 

de 10-15 elevi, fiecare grupă fiind asistată de un „profesor" ; 

Profilul Matematică-Informatică poate funcţiona în licee care dispun de cel puţin un laborator 

de informatică dotat corespunzător. Numărul de laboratoare trebuie 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 obiective, 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. 

Disciplina TIC se desfăşoară cu toată clasa în laborator. 

Observaţie: clasele de intensiv au alocate următorul număr de ore: 

 Clasa a IX-a  : 2 Info teorie + 2 Info laborator pe grupe + 2 TIC. 

 Clasa a X-a: 2 Info teorie +2 Info laborator + 1 TIC. 

 Clasa a XI-a  XII-a : 3 Info teorie + 4 Info laborator. 

 XII-a (de anul acesta 2007/2008): 2 Info teorie + 5 Info laborator. 



 

Observaţie: clasele de neintensiv au alocate următorul număr de ore: 

 Clasa a IX-a : 1 Info laborator + 2 TIC. 

 Clasa a X-a : 1 Info laborator + 1 TIC. 

 Clasa a XI-a : 1 Info teorie + 3 Info laborator.  

 Clasa a XII-a : 1 Info teorie + 3 Info laborator. 

Extensiile de programă marcate cu (*) pot fi abordate în orele din trunchiul comun sau în 

curriculumul la decizia şcolii, în funcţie de nivelul elevilor şi de dotarea existentă. 

 

2. Lecţia. 
Forma fundamentală de organizare individualizată a procesului de instruire este lecţia, 

indiferent de durata sa temporală. La conţinutul propriu-zis al unei lecţii se adaugă atât aplicarea 

metodelor alese de profesor, cât şi obiectivele pe care acesta şi le propune.  

Nu poate fi considerată lecţie ceva care nu leagă ceea ce s-a studiat înainte, cunoştinţele 

anterior dobândite, 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. Ar trebui 

anticipate necesitatea introducerii unor noi noţiuni şi planul de abordare a lecţiilor următoare. Se 

consideră că o asemenea unitate de învăţare ar trebui să dureze 90-100 de minute, fără 

întreruperi.  

Lecţia nu este numai o formă de organizare a activităţii de predare/învăţare 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: de 

comunicare/transmitere de cunoştinţe, de studiu individual, de descoperire, de verificare, de 

recapitulare etc. Delimitările nu sunt însă stricte, fiecare lecţie fiind o împletire (care se doreşte 

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.  

Vom puncta totuşi câteva momente esenţiale ale desfăşurării unei lecţii, subliniind 

relativitatea acestora (ca dimensiuni de timp ; ca importanţă; ca ordine): 

 

2.1. 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. Ideală ar fi verificarea temei de acasă şi 

identificarea dificultăţilor întâmpinate în efectuarea ei. 

 

2.2. Evaluarea. Elevii sunt apoi ascultaţi din materia predată în lecţia anterioară, căutându-se să se 

înlăture anomaliile de înţelelegere apărute în procesul de asimilare. 

 

2.3. Predarea. Se predă lecţia nouă (sau, echivalent, dacă este vorba de fixarea unor cunoştinţe 

anterioare). 

 

2.4. Fixarea cunoştiinţelor. Se fixează cunoştinţele (noi) prin (alte) exerciţii. 

 

2.5. Tema. Se stabileşte tema pentru acasă. 



O lecţie poate fi apreciată ca necorespunzătoare dacă, de exemplu, se „pierde timpul" cu 

momentul organizatoric, inclusiv cu verificarea temei de acasă 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). 

 

Observaţie. 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 duce la lucru de mântuială, copieri, abandonarea întregii teme, refuz faţă de 

abordarea temei. Tema trebuie să fie în corespondenţă cu posibilităţile elevilor şi legată de însuşirea 

şi aplicarea cunoştinţelor predate. Ea trebuie dată diferenţiat, atunci când între elevii aceleiaşi clase 

există diferenţe mari în ceea ce priveşte capacitatea sau pregătirea lor. Tema trebuie să fie însoţită 

de explicaţii ajutătoare, de indicaţii potrivite. Când tema presupune artificii de calcul 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 uzând-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 determină ca necesitate apariţia meditatorului (mediator păgubos între elev şi 

profesor şi nu o prelungire a acestuia din urmă, în cazuri extreme). Temele de acasă îşi ating scopul 

doar dacă pot fi controlate în permanenţă de către profesor. 

 

3.  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 practică. 

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. Raţionamentul logic trebuie să ne însoţească paşii în permanenţă. 

Exemplu. Dacă ne referim la prezentarea sintaxei unui limbaj de programare, utilizarea 

diagramelor de sintaxă  poate fi un impediment în înţelegerea limbajului.  Ca alternativă, profesorul 

poate opta pentru varianta de sintaxă existentă în helpurile limbajului Pascal.: 
case (<expresie>) of 

  val1: <instrucţiune1>; 

val2: <instrucţiune2>; 

.... 
valn: <instrucţiunen>  

else 

<instrucţiune>  

end; 



unde <expresie> este o expresie de tip ordinal, val:, val2, ..., valn sunt valori sau intervale de valori 

de acelaşi tip cu <expresie>, iar <instrucţiune1>, <instruc-ţiune2>, ..., <instrucţiunen>, 

<instrucţiune> sunt instrucţiuni simple sau compuse; <instrucţiune> poate fi şi vidă, caz în care 

lipseşte şi cuvântul rezervat else.  

Aceste explicaţii pot să ajute elevul să înteleagă şablonul de utiliyare al instrucţiunii Case mai bine 

decât definiţia cu diagrame. 

 

Un alt impediment în calea înţelegerii (generat de abstractizare) se constată la elevii slabi, care, 

la construirea primelor programe într-un limbaj de programare, din dorinţa lor justificată de a 

menţine pasul cu ceilalţi elevi din clasă, 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. 

 

4. 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. Este implicit necesară 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. Supravegherea încă din clasele mici duce la 

formarea unui reflex critic, marcat de o atenţie sporită atunci când cineva se exprimă incorect şi 

remarcarea celor mai subtile şi ascunse erori de exprimare şi 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 afirmaţiile. 

 Supravegherea permanentă a exprimării elevilor şi corectarea continuă a greşelilor lor. 

 Încurajarea libertăţii de exprimare, cu argumentarea raţionamentelor. Deseori elevii răspund 

telegrafic sau numai „încep" să se exprime. Cum aceştia o fac 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 sale, el făcând cu greu faţă efortului de a urmări şi înţelege raţio-

namentul profesorului. 

Este astfel absolut necesară asigurarea unei anumite „libertăţi individuale", chiar în detrimentul 

unor riscuri de confuzii momentane. Putem vorbi astfel mai în amănunt despre exprimarea fluentă 

în limbajul de specialitate şi exerciţiul oral. Prezentarea orală a soluţiilor unor probleme înainte 

de abordarea lor strict ştiinţifică are menirea de a lămuri în totalitate aspectele neclare ale 

problemelor. Limbajul natural este o formă des uzitată de reprezentare a algoritmilor - 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. Exerciţiile orale îmbunătăţesc 

randamentul multor activităţi şi contribuie esenţial la formarea limbajului de specialitate. Sunt 

necesare totuşi anumite cerinţe şi precauţii în folosirea exerciţiilor orale. Astfel, ele trebuie : 



 să fie alese cu grijă şi 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 folosit un bogat material intuitiv/ilustrativ. 

În final, profesorul trebuie să pună accent pe aspectele care riscă să devină ambigue. 

 

5. Caietele elevilor 
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. Dar ce notează elevii în 

caiete ?  

Dacă există manual, la predare elevii trebuie să noteze doar exemplele ilustrative şi nu 

partea teoretică. Ei notează doar concluzii şi 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" 

(calculator personal, teletext, telefon mobil etc.). Explicaţiile orale lungi şi complicate, chiar dacă 

trebuie să se evitate a fi scrise în caiete, îşi au rolul lor. Astfel de notări sunt grele pentru elevii din 

clasele inferioare şi 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: 

 un rezumat al cunoştinţelor teoretice necesare realizării aplicaţiei practice concrete ; 

 enunţul problemei a cărei rezolvare constituie obiectul activităţii, cu observaţii asupra 

„mediului concret" ; 

 algoritmul de rezolvare, descris în limbaj natural/pseudocod/schemă logică; 

 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 severe, aceste texte-sursă constituie totuşi biblioteca la 

purtător a elevului, cel mai rapid accesibilă, cu condiţia ca programele să fie însoţite de 

explicaţii corespunzătoare. 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 mijloacele electronice moderne), dar acesta este compensat 

de obţinerea unui text-sursă testat, corect şi reprezentând o implementare verificată. 

  

 

 

 

 

6. Teoria evaluării 

 

6.1. Repetare, recapitulare, evaluare 

Repetarea materiei parcurse serveşte la împrospătarea cunoştinţelor dobândite, ajută la 

formarea de noi corelaţii, reluarea materiei predate într-un cadru mai general, uneori cu completarea 

unor cunoştinţe. Repetarea (lecţiei sau chiar a lecţiilor anterioare) se poate face înainte de 



predarea unei lecţii noi, la sfârşitul unui capitol, al unui semestru sau al anului şcolar, sau chiar cu 

ocazia susţinerii unui examen suplimentar.  

Recapitularea ar trebui să se realizeze după un plan dinainte stabilit. Procesul de învăţământ 

cuprinde, oricum, următoarele etape : predare, învăţare, evaluare (să nu uitaţi acest lucru 

niciodată, nu putem cere elevilor dacă noi nu am predat ceva). Deşi aceste etape 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 (sau, în acest moment, bănuim), proiectarea unei 

lecţii începe cu stabilirea obiectivelor acesteia şi are la bază programa şcolară a disciplinei. 

Profesorul va trebui să se încadreze în numărul de ore stabilit prin programă.  

Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un cadru organizat şi bine definit. Evaluarea este o 

componentă foarte importantă a procesului de învăţământ. A evalua rezultatele şcolare înseamnă 

a determina, a cuantifica măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, 

precum 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", „interpretare rezultate" şi, evident, la adoptarea unor decizii corespunzătoare. 

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 funcţii 

bine definite (ştim aceste lucruri de la pedagogie): 

 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.). Se permite depistarea lacunelor şi 

greşelilor elevilor, precum şi înlăturarea acestora, la timp. 

 Funcţia de reglare şi perfecţionare a metodologiei instruirii pe baza informaţiilor obţinute 

din explicarea factorilor şi condiţiilor care au determinat rezultatele la învăţătură. 

 Funcţia depredicţie şi decizie care vizează desfăşurarea în viitor a activităţii didactice şi 

performanţele viitoare ale elevilor. 

 Funcţia de selecţie şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele şcolare obţinute, aceasta 

permiţând clasificarea şi/sau ierarhizarea elevilor. 

 Funcţia formativ-educaiivă, de ameliorare a metodelor de învăţare folosite de elevi, de 

stimulare şi optimizare a învăţării. 

 Funcţia de perfecţionare a întregului sistem de învăţământ. 

 

Ca orice altă activitate didactică, evaluarea cunoştinţelor elevilor trebuie să respecte normele 

impuse de MECT. 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. 



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, încercând să comparăm cele două metode, vom constata avantaje şi dezavantaje de 

fiecare parte (în cadrul acestei comparaţii intervine şi personalitatea cadrului didactic, precum şi 

specificul disciplinei). O disciplină tehnică impune în general un mod direct de gândire şi 

exprimare, înţeles uneori 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, aceste 

comparări (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. 

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 către 

profesor); răspunsurile lor stârnesc ilaritate în clasă; timpul nu permite o verificare completă a 

conţinutului predat. Mai mult, comportamentul şi starea psihică a profesorului poate influenţa 

notarea. Majoritatea specialiştilor în domeniu consideră verificarea orală ca având un grad înalt de 

subiectivism. Subiectivă sau nu, această metodă este printre 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. De asemenea, această metodă 

dă cadrului didactic posibilitatea de a face o incursiune printre cunoştinţele elevului şi 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. Un mare 

dezavantaj al metodei 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, în fond, fiecare 

poate citi o carte şi fără a i se povesti dinainte acţiunea, dar nu oricine este autodidact, nu oricine 

poate „puncta" esenţialul. 

Verificarea scrisă se utilizează sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări tip obiectiv, 

lucrări de una sau două ore, semestriale (care sunt dinainte anunţate 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 către 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 

marcate de faptul că profesorul nu poate interveni şi corecta pe loc erorile descoperite, el urmând să 

o facă în clasă, la discutarea lucrărilor. Elevii nu pot fi corectaţi dacă fac anumite confuzii sau când 

răspunsul nu este complet. 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 când 

este utilizată împreună cu verificarea orală sau cu metoda interviului. Verificările scrise pot fi date 

din lecţia curentă sau din materia unui capitol. Când verificarea scrisă este din 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. 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 o diferenţă foarte 

mare. Expunerea în scris a unei anumite tematici cere din partea elevului un efort suplimentar, 

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 „anunţate" în cadrul 

testului. 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 (test-grilă cu mai multe răspunsuri posibile), atunci aceştia 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 celor patru răspunsuri. Calculul din partea 

elevului este simplu. Nu am fost anunţaţi că erorile se penalizează, deci ar trebui să obţin punctajul 

maxim. Bineînţeles că este ipotetic acest lucru şi că în realitate nu se poate admite aşa ceva. Pe 

aceeaşi problemă, profesorul anunţă următoarea strategie de notare : pentru fiecare răspuns incorect 

selectat se scade ponderea unui răspuns corect din valoarea testului. Calculul din partea 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 O (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 va 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.  

Testele-grilă prezintă deci următoarele avantaje „imediate" : 

1. Obiectivitate şi uşurinţă în notare. 

2. Răspunsul se poate da în timp scurt. 

3. Se poate acoperi o mare parte din materia predată. 

Dezavantajele ar fi: 

1. Nu se poate pune în evidenţă raţionamentul făcut de elev. 

2. Există posibilitatea „ghicirii" răspunsului (valori prea mari, neconforme cu tipul de 

rezultat aşteptat etc.). 

De asemenea, realizarea testelor-grilă cer 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. 

 

Examinarea prin probe practice este caracteristică disciplinelor cu 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 sau 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, cât şi deprinderile şi dexterităţile necesare 

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. 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. 

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

a) Evaluarea iniţială, care 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-1 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. 

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. 

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 cuprindere 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. Aprecierea cât mai 

obiectivă a rezultatelor la învăţătură presupune şi urmărirea unor anumite criterii, cum ar fi: 

a) Criteriul raportării rezultatelor la obiectivele generale şi operaţionale, prevăzute în programa 

şcolară. Prin aceasta se scoate în evidenţă calitatea şi eficienţa programului de instruire. Pe lângă 

orientarea metodologică, obiectivele pedagogice permit şi o verificare şi apreciere exactă a 

rezultatelor elevilor (astfel încât doi profesori care apreciază aceeaşi performanţă să realizeze doar 

diferenţe de notare foarte mici), în acest sens, obiectivele îndeplinesc funcţia de criteriu de referinţă 

atunci când se formulează o judecată de valoare asupra rezultatelor şcolare, dar ele sunt influenţate 

şi de factori perturbatori, uneori obiectivi, alteori subiectivi, cum ar fi dotarea materială, nivelul 

clasei, pretenţiile profesorului etc. 

b) Criteriul raportării rezultatelor la nivelul general atins de populaţia şcolară evaluată, care 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. 

c)  Criteriul raportării rezultatelor la capacităţile fiecărui elev şi la nivelul lui de cunoştinţe de 

dinaintea încheierii programului de instruire. Această formă de evaluare dă măsura progresului 

şcolar realizat de elevi. 

6.2. Practica evaluării activităţii didactice 
Controlul cunoştinţelor dobândite de către elevi îi dă profesorului posibilitatea să dezvolte la 

aceştia simţul răspunderii, să sesizeze la timp lipsurile, să aprecieze cât mai just munca lor. 

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 

instructiv, trebuie verificat şi gradul în care cele expuse au fost reţinute. Verificarea gradului de 

asimilare se poate face : 

- prin repetarea raţionamentelor făcute pe parcursul lecţiei, cu sprijinul elevului; 

- prin întrebări de control; 

- prin rezolvarea de probleme noi. 

Toate acestea ajută la verificarea rezultatelor muncii reale efectuate în clasă. 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. 

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, când se pun 

întrebări pentru toţi. Elevii sunt lăsaţi să gândească, apoi este numit unul dintre ei care să răspundă. 

Ceilalţi sunt îndemnaţi să completeze răspunsul sau să corecteze greşelile. Această examinare 

sumară (de regulă) nu se notează, dar în situaţia în care un elev nu a învăţat deloc sau a răspuns 

constant bine la mai multe întrebări, ar trebui notat. La examinarea orală se pun întrebări care nu 

necesită desene, notări în caiete sau la tablă, calcule. 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 cu clasa sau verifica tema de 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 din bănci. Prin întrebări se caută să se 

pună în evidenţă aspectele esenţiale ale lecţiei. Profesorul trebuie să-şi pregătească dinainte 

întrebările şi nu trebuie să transforme verificarea într-o „scoatere cu sila" la tablă şi punerea unui 

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 : 

o 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; 

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

printr-o lecţie de recapitulare; însă orice procedeu de verificare trebuie să îndepli-

nească anumite condiţii, discutate în prealabil cu elevii. 

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 şi 

scurte, dar complete; 

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

 să permită elevilor să aprecieze răspunsurile; 

 să fie operative. 
 



6.3. Aprecierea cunoştinţelor elevilor. Măsuri de prevenire a rămânerilor în 

urmă 
Aprecierea se face, în principal, prin notă (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 dobândite. Există anumite criterii după care se face aprecierea şi notarea. 

Greşelile pe care le comit elevii la verificare sunt diferenţiate (grave, mici, de neatenţie, de 

înţelegere etc.). Sunt calificate greşeli grave cele legate de necunoaşterea sau neînţelegerea unei 

noţiuni elementare, nepriceperea în abordarea problemelor. Greşelile de genul celor legate de 

interpretarea eronată a unor enunţuri sau cele legate de neatenţia de moment nu trebuie considerate 

ca fiind grave. Acestea se manifestă printr-o formă neîngrijită de prezentare, greşeli de exprimare, 

prescurtări ambigue în lucrările scrise.  

Profesorul se loveşte deseori de dificultatea aprecierii răspunsurilor. De cele mai multe ori 

se cade în extreme. De aceea este indicat a se stabili 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, în informatică, acest lucru se poate manifesta sub forme cumva deosebite. Este evident 

că un curs de informatică poate fi privit ca unul accesibil (dacă nu este primul de acest gen). Prin 

urmare, aici contează foarte mult experienţa cursantului.  

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. Interesul trezit de 

anumite aplicaţii este esenţial. De aceea trebuie alese probleme atractive, interesante, al căror 

rezultat (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. Nu gratuit un 

profesor invocă (uneori în glumă) greşeli antologice ale unor elevi. Astfel este posibilă evitarea 

repetării lor ; se creează în acest mod un cont de greşeli personale care este referit la nevoie, în 

cazul rămânerilor în urmă, se recomandă reluarea unor noţiuni prin lecţii suplimentare şi ore de 

consultaţie la care elevii întreabă şi profesorii răspund. Se poate recurge şi la teme suplimentare 

individuale sau colective. Promovarea succesului şcolar nu se poate realiza decât printr-un 

ansamblu de măsuri şi strategii la nivelul macro-sistemului de învăţământ, al unităţilor şcolare, cu 

contribuţia activă a profesorilor, părinţilor şi elevilor.  

Ca un corolar, să punctăm şi următoarele: 

 în învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 

10 la 1. 

 în clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face şi prin 

calificative sau alte forme de apreciere, conform reglementărilor MECT. 

 Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de 

la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânale prevăzute în planul 

de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână, la care numărul minim 

de note/calificative este de două. 

Primul pas ar consta deci în a defini ceea ce încercăm să măsurăm/evaluăm, evaluarea fiind o 

componentă esenţială a procesului de învăţământ şi îndeplinind funcţii bine conturate: 

 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. 



 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, verificarea procesului de instruire şi corelare a 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, după cum am văzut. 

 

 

7.  Condiţia profesorului. Regulile profesorului. 
Analiza psihologiei omului de la catedră a constituit un obiect de studiu permanent pentru 

cercetători. În faţa elevului, profesorul trebuie să fie (sau cel puţin să pară): 

 Cel mai interesat de subiectul pe care-l abordează, deoarece pe parcursul unei lecţii starea 

profesorului se transmite elevului. Profesorul nu-şi poate permite să manifeste dezinteres sau 

plictiseală faţă de subiectul pe care-l predă. El trebuie să-1 considere şi să-1 facă interesant 

(chiar dacă este simplu, îl cunoaşte şi 1-a mai abordat de zeci şi zeci de ori). Profesorul nu 

poate să dea niciodată semne de rutină sau plictiseală. El va capta interesul elevilor atunci 

când va dovedi că este cel mai interesat şi încântat de subiectul abordat (numai aşa va stârni 

şi va menţine treaz interesul elevilor). 

 Va cunoaşte cu exactitate subiectul. Este normal că 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. Celebra butadă „am explicat până am priceput şi eu" vine să confirme regula. A 

explica o problemă sau a elucida un aspect pe care nu-1 poate înţelege clasa presupune 

abordarea aspectului prin prisma puterii de înţelegere a elevului de nivel mediu din clasă şi 

amplificarea în spirală, prin paşi care presupun, pe lângă raţionament, şi introducerea unor 

noţiuni noi. Succesiunea etapelor demonstraţiei este subordonată obiectivului final, adică 

înţelegerea subiectului. Orice „ruptură sau forţare" compromite demersul didactic, iar elevii 

sesizează cu rapiditate aceste momente. O „conjunctură" de raţionament poate conduce la 

aspecte care vor fi abordate în lecţiile viitoare (astfel, stăpânirea conţinuturilor în ansamblul 

lor este o condiţie sine qua non pentru profesor, singura în măsură să realizeze conexiunile 

dintre conţinuturi). 

 Să ştie că înainte de a învăţa de la altcineva, poţi descoperi singur. Recurgerea la metodele 

active (bazate pe activitatea proprie a elevului) în însuşirea anumitor concepte, priceperi, 

deprinderi are un efect stimulator, elimină şablonismul, dă frâu liber imaginaţiei creatoare, 

muncii independente. Desigur că există limite în aplicarea acestui principiu, cunoscuta 

metodă a specialistului care încearcă întâi toate posibilităţile, apoi citeşte documentaţia 

fiind un argument în plus. 

 Profesorul colaborează, nu conduce. Adică activitatea în grup are avantajul armonizării 

ideilor în vederea atingerii obiectivului final, iar profesorul se integrează frecvent în grup, 

participând de cele mai multe ori ca lider la soluţionarea problemelor. Această postură de 

lider creează grupului un handicap, întărit uneori de ideea preconcepută că profesorul 

cunoaşte cu exactitate modul de rezolvare şi, prin urmare, el nu participă la descoperirile 

echipei, ci doar le supervizează (de aceea, tot ceea ce el sugerează este regulă). Elevului 

trebuie să i se ofere posibilitatea prezentării şi 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 şi fără argumentare transformă elevul din 

colaborator în adversar, acesta canalizându-şi eforturile în contracarare şi nu în colaborare. 

 

 În procesul instructiv, profesorul trebuie să se coboare la nivelul de înţelegere şi anticipare 

al elevului, să se transpună în situaţia acestuia; relaţia profesor-elev fiind una de colaborare, 

în care, cu certitudine, profesorul este cel care ştie şi elevul cel care învaţă. Premisele 

colaborării pornesc de la cunoaşterea reciprocă a exigenţelor profesorului şi a posibilităţilor 

elevului, iar împărţirea forţată şi apriorică în profesori blânzi sau duri, sau în elevi slabi şi 

buni este dăunătoare. Profesorul are obligaţia să cultive elevului încrederea în posibilităţile 

sale, să-i depisteze punctele slabe şi, fără a i le scoate în evidenţă, să-1 ajute să se corecteze. 

Cea mai dăunătoare atitudine este calificarea unui elev după rezultatele obţinute la celelalte 

discipline. Opţiunile, înclinaţia, vocaţia, interesele, perturbările exterioare pot influenţa într-

un sens sau altul prestaţia elevului la o disciplină, iar dacă situaţia o permite, calificarea 

elevilor se va face totdeauna cu etichete pozitive: mai interesaţi, mai pasionaţi, mai rapizi, 

mai originali. 

 Să informeze şi să fornmze priceperea de a utiliza informaţia. Realizarea acestui deziderat 

face parte din panoplia de mijloace „externe" a fiecărui cadru didactic. Unii profesori, în 

funcţie şi de disciplină, introduc noţiuni şi teme noi pornind de la necesităţi reale, de 

soluţionare a unor probleme concrete, iar aceste noţiuni devin mijloace naturale, folosite 

imediat. Analiza atentă a mijloacelor care ne stau la dispoziţie pentru rezolvarea unei 

probleme scoate în evidenţă utilitatea cunoştinţelor dobândite anterior, iar îmbrăcarea 

problemelor aparent strict teoretice într-o haină practică, reală, se poate transforma într-o 

posibilitate de succes. 

 Să dirijeze raţionamentul elevului către descoperirea soluţiei optime. Elevul trebuie 

îndreptat pe făgaşul descoperirii, corectându-i-se alegerile şi sfătuindu-1 să-şi verifice singur 

paşii, învăţându-1 să facă analogii, să descopere diferenţe, să intuiască situaţiile--limită. 

Elevul trebuie învăţat în acelaşi timp să abstractizeze, să aplice rezultatele teoretice care i-au 

fost prezentate, să aleagă dintr-o mulţime de soluţii metoda cea mai adecvată de rezolvare. 

Elevul trebuie să fie conştient de faptul că nu este primul şi nici singurul rezolvator al acelei 

probleme şi că poate să existe o metodă mai eficientă descoperită de alţii, în acest fel, acesta 

va fi preocupat mereu de optimizarea propriilor soluţii, i se va forma spiritul critic şi 

autocritic şi dorinţa de autodepăşire. 

 Să înveţe elevii să-şi argumenteze şi demonstreze corectitudinea soluţiei găsite. 

Argumentele pro şi contra unei soluţii trebuie să însoţească fiecare pas al rezolvării. Elevul 

trebuie obişnuit să-şi suspecteze corectitudinea soluţiei găsite prin analiza cazurilor-limită şi 

să caute în permanenţă contraexemple. Analiza complexităţii algoritmilor este un concept 

care se deprinde şi se aplică după o oarecare experienţă. 

 Să formeze 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 de elaborare a algoritmilor, înţelegerea problematicii generale şi a 

metodelor aplicate, particularizarea lor la situaţii concrete. Crearea unor deprinderi de genul 

de la simplu la complex este la fel de importantă. 

 Să nu prezinte sau să rezolve o problemă pe care elevul o poate rezolva singur. Elevul 

trebuie încurajat să descopere cât mai multe soluţii, profesorul care oferă şi pretinde totul 

aşa cum a oferit devenind de fapt un dresor de papagali. Cu răbdare, punând 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 stresat sau 

presat de asimilarea unei succesiuni ameţitoare de noutăţi. 



Mai mult ca oricare altul, profesorul trebuie să fie un bun actor, un interpret fără 

partitură, care trebuie să imagineze şi să improvizeze mereu, fără ca spectatorul lui fidel, 

elevul, să sesizeze vreodată acest aspect. Ne vom preface că o soluţie prezentată de elev este 

bună până când îşi va descoperi singur greşeala, vom suferi alături de el căutând-o pe cea 

corectă şi ne vom bucura o dată cu el descoperind-o. Profesorul nu poate fi supărat sau trist, 

nu poate fi melancolic, distrat, inexact. El trebuie să fie mereu bine dispus şi atent, în plus, 

trebuie să-şi soluţioneze singur toate probleme cu clasa, să nu dea semne de slăbiciune. Cu cât 

se cunosc reciproc mai mult, cu cât colaborează şi se ajută mai mult, cu cât se înţeleg şi se 

apreciază mai mult, cu atât profesorul şi elevii se vor apropia mai mult. 

 

8. Planificarea activităţii didactice 
Actoria didactică are însă limite, în urma practicii didactice s-a stabilit ca profesorul să 

prezinte un plan de muncă anual (calendaristic) sau semestrial. Planificarea calendaristică 

trebuie să conţină eşalonarea conţinuturilor disciplinei respective pe durata anului sau 

semestrului, cu indicarea numărului de ore şi a datei stabilite pentru studiul fiecărei teme. în 

paralel cu lecţiile de comunicare de cunoştinţe sau mixte, este necesară planificarea lecţiilor 

recapitulative, iar la sfârşitul semestrului, a lecţiilor de evaluare sumativă. în planificarea 

calendaristică se vor face referiri la materialul didactic şi la lucrările practice care vor fi 

efectuate. Rubricaţia planificării calendaristice depinde de gradul de detaliu la care se doreşte să se 

realizeze aceasta. Temele specificate în planificare sunt concretizate în lecţii, pentru care profesorul 

trebuie să întocmească în plus un plan de lecţie (Proiect de tehnologie didactică etc.) la nivel de 

detaliu. Pentru o proiectare corectă, profesorul trebuie să ţină seama de anumite etape pe care 

trebuie să le parcurgă şi în care trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 

1) Ce voi face ? 

- înainte de toate, se vor preciza cu claritate obiectivele educaţionale ale activităţii viitoare. 
2) Cu ce voi face ? 

- este absolut necesar să se analizeze atent resursele educaţionale disponibile pentru a realiza 

obiectivele stabilite. 
3) Cum voi face ? 

- se va alcătui strategia educaţională potrivită pentru realizarea obiectivelor stabilite. 

4) Cum voi şti dacă s-a realizat ceea ce trebuia ? 
- de altfel, în orice activitate este dificil de stabilit dacă s-a atins obiectivul propus, în activitatea 

didactică este cu atât mai greu. Găsirea unei metodologii satisfăcătoare de evaluare a eficienţei 

activităţii realizate este o problemă doar parţial rezolvată. Proiectarea didactică presupune totuşi 

concretizarea şi detalierea următoarelor etape:  

1) Precizarea obiectivelor. Presupune stabilirea în mod precis a deprinderilor care se doresc 

a se forma pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Se va verifica dacă ceea ce s-a 

stabilit este ceea ce trebuia realizat în raport cu programa şcolară. Se va verifica şi dacă 

obiectivele stabilite sunt realizabile în timpul disponibil. 

2) Analiza resurselor. Se va stabili conţinutul activităţii. Se va analiza calitatea materialului 

uman, dezvoltarea fizică şi psihică a elevilor, particularităţile individuale, motivaţia 

învăţării, mijloacele materiale. Se vor alege metodele didactice necesare. 

3) Elaborarea strategiei. Se vor selecta mijloacele de instruire de care este nevoie, 

combinând metodele, materialele şi mijloacele astfel încât să se amplifice eficienţa lor 

didactică. Se va descrie în detaliu scenariul activităţii care urmează a fi desfăşurată. 

4) Evaluarea. Se vor analiza cu atenţie standardele de performanţă şi se va elabora un sistem 

de metode şi tehnici de evaluare adecvate atingerii scopului propus. 

 

 

 



CURSUL 4 –METODICA PREDĂRII INFORMATICII  

Principii didactice 

În acest curs sunt prezentate pe scurt câteva dintre principiile didactice generale, 

simultan cu anumite exemplificări ale aplicării lor în domeniul informaticii.  

1. Clasificarea şi caracteristicile principiilor didactice 

Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se încadreze în contextul „legilor 

obiective" care acţionează în societate la momentul respectiv. Conţinutul, scopul, sarcinile 

concrete ale predării informaticii pot fi deduse din planurile de învăţământ, precum şi din alte 

activităţi specifice (şcolare sau chiar extraşcolare). Aceasta corespunde stadiilor (ciclurilor) de 

învăţare fixate în conformitate cu dezvoltarea intelectuală a elevilor, o atenţie prioritară trebuind 

să fie direcţională spre adaptarea la nou, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale. 

Principiile didactice reprezintă normele generale care orientează conceperea, organizarea şi 

desfăşurarea procesului de predare/ învăţare. Aşa cum este normal, începem prin a puncta 

câteva dintre caracteristicile generale ale principiilor, după care va urma o clasificare şi o 

descriere mai detaliată a acestora. Deoarece din punct de vedere metodic principiile didactice nu 

sunt independente, am preferat să grupăm exemplele (puţine) într-o secţiune separată. Principiile 

didactice au: 

• caracter logic, ceea ce înseamnă că ele exprimă raporturile esenţiale şi globale care 

orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;  

• caracter obiectiv, adică se asigură o orientare a procesului de învăţământ nefalsificată şi 

detaşată de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective ; procesul de învăţământ este de dorit a fi 

orientat în concordanţă cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum şi cu legile evoluţiei 

societăţii; 

• caracter 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; 

• caracter dinamic - principiile didactice sunt elemente legice, dar deschise înnoirilor şi 

creativităţii. Ele trebuie să fie în pas cu schimbările şi mutaţiile care pot interveni în actul 

didactic; 

• caracter sistematic - fiecare principiu (ca entitate în sine) 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 şi să aplice corect măcar următoarele principii didactice clasice : 

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 latura aplicativă a fiecărui principiu în zona noastră de interes.  

1. Principiul intuiţiei 

Acest principiu exprimă necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor, proceselor cu 

ajutorul simţurilor, ţinându-sc 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 cele mai 

multe ori putem face apel la memorie, reprezentări grafice, asemănări, analogii. 
Instrumentele de tip multimedia moderne au deschis deja căi nebănuite. Folosind acest 

principiu, este posibil să nu putem descrie exact şi complet o problemă, într-o singură fază. 

Putem deschide însă o cale spre înţelegerea acesteia, putem stabili un drum cât de cât 

sigur spre reveniri ulterioare. 

Exemple de analogii: asemănarea unei liste cu o mulţime de cutii poştale,  

asemănarea organizării datelor unei partitii sub forma de arbore cu o biblioteca. 

2. Principiul legării teoriei de practică 

Raportul dintre teorie şi practică depinde în ultimă instanţă de dificultatea noţiunilor 

implicate, de mijloacele tehnice avute la dispoziţie, de cunoştinţele anterioare, precum şi de 

capacităţile intelectuale ale clasei de elevi avute la dispoziţie, de abilitatea şi experienţa cadrului 

didactic, în informatică, conştientizarea necesităţii utilizării performante a unor tehnici folosite 

frecvent astăzi în viaţa cotidiană (coduri de bare, telefonie mobilă, transmisie audio -video prin 

satelit, poştă electronică, scanări etc.) este esenţială. Mai mult, importanţa verificării faptului 

că elevii sunt în stare să aplice în practică cunoştinţele teoretice acumulate este cu adevărat 

vitală. Sintetizând, putem spune că aplicarea eficientă a principiului legării teoriei de 

practică pretinde respectarea consecventă a următoarelor direcţii: 

Ex: vectori: faceti prelucrari cu un vector generic. 

- exemplu legat de practica: se considera mediile unui elev: se cere sa afle 

cate corigente are, care este cea  mai mare medie.  

- Prelucrarea sirurilor de caractere: se considera un sir se cere sa se numere 

cate vocale are. De practica, verirficarea unui CNP, sau intr-o pagina Web 

verificarea completarii datelor intr-un formular.   

• Laboratoarele (cu caracter didactic), precum şi sălile de curs/seminar trebuie dotate 

(inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de lucru) la nivelul cerinţelor moderne, anticipându-se 

condiţiile posibile a fi întâlnite la viitoarele locuri de muncă.  

• Activităţile practice ale elevilor trebuie să aibă o finalitate şi o aplicabilitate imediată 

(manifestată, de exemplu, prin lucrul în echipă la contracte ferme cu unităţi economice, gen 

coaching, sau prin elaborarea unui raport cu contribuţii personale, publicabil în reviste şcolare). 

Ar fi benefic ca atât recompensele, cât şi pedepsele să fie similare cu cele aplicate într-o 

activitate reală şi nu doar reprezentate de note sau calificative. 

• Activităţile serioase cer o fundamentare teoretică, conştientizându-se faptul că partea de 

teorie este efectiv utilă, ba chiar indispensabilă 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 şi specifică a 



elevului. 

3. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor 

Acest principiu exprimă necesitatea ca procesul de instruire (acumulare de cunoştinţe) să se 

facă organizat, prin fixarea unor scopuri, finalităţi şi termene precise, înţelegerea 

semnificaţiilor şi conexiunilor esenţiale pentru studiul obiectului vizat (informatica) trebuie 

realizată printr-un efort de gândire acţional. Profesorul trebuie să delimiteze încă de la 

începutul lecţiei scopul şi utilitatea practică şi teoretică a temei respective, folosind un bogat 

material exemplificativ. Se urmăreşte trecerea de la intenţie la gândirea abstractă, de la treapta 

senzorială la treapta raţională şi favorizarea formării de noi structuri informaţionale. Pentru 

evitarea unei însuşiri mecanice, se va pune accentul 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 : 

• obţinerea unei motivaţii favorabile şi a satisfacţiei învăţării;  

• asigurarea credibilităţii adevărurilor şi transformarea lor în convingeri şi deprinderi 

ştiinţifice; 

• sporirea posibilităţilor de a utiliza în mod concret şi profitabil informaţia asimilată, 

oferind potenţialului intelectual individual şanse superioare de reuşită, atât pe plan 

practic/constructiv, cât şi pe plan creativ. 

4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor 

Scopul oricărei activităţi de predare este de a înarma 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. 

Noile informaţii relevante vor fi legate de cele deja introduse şi vor prefigura informaţiile 

ulterioare (respectându-se programa şcolară). Principiul sistematizării se concretizează deci prin 

expuneri organizate asupra cunoştinţelor de asimilat, respectându-se un anumit plan. Pentru a 

dezvolta continuu gândirea logică a elevilor, pentru a încuraja participarea lor activă, pentru a le 

crea deprinderi de sistematizare şi generalizare a celor învăţate, profesorul trebuie să-şi 

folosească la maximum disponibilităţile creatoare şi talentul pedagogic în pregătirea expunerilor. 

Activitatea individuala conştientă a elevului ar trebui să fie esenţială. Cunoştinţele nu se pot 

asimila în salturi, iar deprinderile nexersate se pierd (în special în informatică, unde rata de 

perisabilitate a acestora este foarte ridicată). Dacă dorim un învăţământ de masă eficient şi 

asigurarea unei pregătiri ritmice a elevilor, trebuie să se accepte şi un control permanent şi riguros 

al profesorului asupra modului şi stadiului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi. Putem 

recomanda aplicarea câtorva reguli generale : 

• Secvenţele de cunoştinţe transmise trebuie să fie coerente şi unitare, ordinea fiind 

determinată de conexiuni logice clare. 

• învăţarea trebuie făcută ritmic, la intervale optime, asigurându-se simultan restruc 

turarea şi reorganizarea „pachetului" de cunoştinţe. 

• în privinţa instrumentelor specifice pentru controlul realizării acestor obiective putem 

cita: 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. 

O temă este accesibilă atunci când corespunde particularităţilor psihologice de vârstă ale elevilor 

cărora le este adresată, este o continuare firească a celor acumulate anterior şi corespunde capacităţii 

lor reale de muncă. Conform acestui principiu, respectarea programei şcolare, în ideea că ea a fost 

„civilizat" construită, apare ca fiind esenţială. De asemenea, demersul instructiv-educativ trebuie 

adaptat condiţiilor concrete ale clasei, stabilindu-se un raport optim între efortul solicitat elevului şi 

ajutorul care i se acordă în procesul de învăţare. După cum am evidenţiat deja, în informatică, acest 

aspect este cu atât mai important cu cât condiţiile de lucru se pot schimba cu rapiditate chiar pe 

parcursul unui aceluiaşi semestru. Respectarea particularităţilor psihologice de vârstă nu înseamnă a 

scuti elevii de efortul intelectual necesar dezvoltării gândirii abstracte, în acest scop recomandăm: 

• 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. 

Ex. Predarea unui limbaj de tip Java. Predarea unor tehnici de programare de tip prog 

dinamică. 

6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor 

Acest principiu reclamă cerinţa fixării materialului de specialitate studiat, astfel încât elevii să-1 

poată reproduce şi utiliza creator atât în rezolvarea temelor şcolare curente, cât şi în activitatea practică 

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

Fixarea cunoştinţelor nu trebuie realizată printr-o repetare succintă a celor expuse, ci trebuie să se 

bazeze pe o receptare logică, raţională, cu ajutorul căreia să se poată identifica esenţialul. O 

asemenea 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. Putem din nou recomanda respectarea 

• predarea să fie intuitivă şi accesibilă ; 

• însuşirea cunoştinţelor trebuie direcţională spre o asimilare logică şi conştientă, 

urmându-sc un studiu sistematic ; 

• elevii trebuie stimulaţi în idcca 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 

Exprimă necesitatea adaptării strategici instructiv-educativc atât la particularităţile 

psihofiziologice ale fiecărui elev în parte, cât şi la particularităţile (relativ comune) ale unei grupe 

omogene de elevi, în vederea dezvoltării lor ca personalitate şi profesionalism. 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. Se recomandă: 



• Elaborarea de sarcini instructive (teme, lucrări ele.) individualizate pentru fiecare elev în 

parte (în funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul de dezvoltare intelectuală, coeficientul 

de inteligentă). 

• Cerinţa ca oricare dintre sarcinile anterior specificate să fie identificată 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. 

Consultaţiile speciale, individualizate, nu pot fi evitate. Diferenţierea învăţării exprimă însă 

necesitatea de a adapta conţinutul strategiilor educaţionale in funcţie de particularităţile 

comportamentului individual (sau de grup) al elevilor (cum ar fi promovarea aptitudinilor specifice 

pentru anumite materii). Această diferenţiere va răspunde atât satisfacerii nevoilor destinate tratării 

unor particularităţi psihologice individuale, cât şi satisfacerii unor cerinţe sociale privind 

pregătirea şi utilitatea existentei unor specialişti. Aici ar fi utile: 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 ctc.); 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; utilizarea învăţământului asistat; conştientizarea elevilor privind 

posibilităţile proprii de formare/ dezvoltare intelectuală. 

2. Exemplu 

Pentru ilustrarea aplicării tuturor principiilor (şi nu numai), vom încheia acest capitol cu 

un exemplu global. Problema turnurilor din Hanoi este, considerăm noi, un exemplu suficient de 

edificator şi de complex, putând fi folosit şi pentru:  

1. prezentarea unor noţiuni informatice generale : cuvânt, limbaj formal; graf (arbore); 

stivă (listă, coadă); 

2. înţelegerea metodelor  div et impera şi back.; 

3. înţelegerea derecursivării automate în sens iterativ (parte a construcţiei 

compilatoarelor) ; 

4. înţelegerea unor tehnici de  prelucrare a imaginilor;  

5. introducerea câtorva consideraţii de corectitudine şi complexitate a algoritmilor;  

6. introducerea câtorva concepte de programare nestandard, cum ar fi programarea 

funcţională. 

Enunţul problemei, în oraşul Hanoi există 3 (trei) turnuri de aur care au în vârf un număr 

de n discuri de diamant. Fiecare disc are propria sa dimensiune, dimensiunile (adică diametrele) 

fiind diferite între ele. Discurile sunt plasate iniţial 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 turnul iniţial pe un altul (folosind, eventual, ca suport intermediar 

şi al treilea turn). 



Restricţii. Mutarea discurilor trebuie făcută într-un număr succesiv de paşi independenţi, 

la fiecare pas mutându-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. 

Soluţie. Ca un prim comentariu, să remarcăm faptul că enunţul recursiv este foarte simplu, 

deşi ideea unui algoritm iterativ general pentru această problemă nu este deloc transparentă. 

Propunem alegerea următoarelor notaţii, care vor simplifica exprimarea ulterioară a soluţiei: 

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", în acest caz, putem 

observa că avem k =  6 - i - j = al treilea (i, j ) .  

2. Discurile vor fi notate cu l, 2, . . . ,  n, în funcţie de dimensiune (n este discul de 

dimensiune maximă). 

3. Mutările vor fi desemnate prin triplete de tipul <a,  b, 0>, ceea ce va însemna că se 

deplasează discul c (cel mai din vârf) de pe turnul a pe turnul b (în vârf). Desigur că a, b   {l, 

2, 3 } ,  iar c  {l ,  2 , . . . ,  n } .  

4. Succesiunea mutărilor va fi indicată prin „•”. 

Exprimarea problemei ca o funcţie definită recursiv (în sens matematic). Dacă M este 

numele funcţiei (care depinde de : turnul-sursă, turnul-destinaţie, numărul de discuri mutate), 

atunci putem defini: 

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

Intuitiv, pentru a deplasa n discuri de pe turnul i pe turnul j, se deplasează întâi n-1 

discuri de pe turnul i pe turnul k şi în final se deplasează cele n-1 discuri rămase de pe turnul k 

pe turnul j. în cadrul unei lecţii concrete, se pot da explicaţiile de rigoare cu privire la funcţia 

recursivă şi la faptul că un limbaj de programare funcţional este un limbaj care lucrează cu liste şi 

liste de cuvinte. Faptul că definiţia recursivă este corectă rezultă imediat prin inducţie, în final, se 

obţine valoarea funcţiei ca o secvenţă finită de paşi (cuvânt) de tipul <i, j, n>. Acest lucru 

rezultă din faptul că, aplicând în mod repetat definiţia lui M, în egalitatea precedentă n scade 

la fiecare repetare. 

Observaţie. M (p, q, 0 ) va reprezenta cuvântul vid (punctul din definiţia lui M poate fi considerat 

ca reprezentând operaţia de concatenare, în sensul obişnuit al teoriei limbajelor formale) . 



Acum, să precizăm că pentru derecursivarea algoritmului vom folosi o stivă. Iniţial, stiva 

este goală, în reprezentarea grafică, ordinea mutărilor este dată de numărul încercuit. 

Elementele stivei denotă : 

i)  M ( . . . ) -  apelul recursiv al funcţiei M. 

ii) M ( ... 0) - se ignoră apropo de orice acţiune (de fapt, acest simbol va fi şters ulterior). 

iii) < . . . > -  se efectuează o mutare normală. 

Operaţiile generale care se efectuează asupra stivei sunt : 

• În cazul i). Dacă vorbim de un apel al funcţiei M cu ultima poziţie diferită de zero, 

atunci conţinutul „capului" se şterge şi acesta se înlocuieşte cu 3 celule noi. Restul conţinutului 

stivei „coboară". 

• În cazul ii). Conţinutul capului stivei se şterge şi restul conţinutului urcă în stivă.  

• În cazul iii). Se execută efectiv mutarea indicată, se trece aceasta pe lista de ieşire 

(care va constitui în final soluţia problemei) şi apoi se procedează ca mai înainte. 

Procesul se termină şi se obţine soluţia finală doar în momentul când stiva redevine goală, 

în exemplul detaliat de mai jos, considerăm cazul i = 1, j = 3, k = 2, n = 3. Ceea ce se 

găseşte în finul, ca succesiune de mutări, este : 

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

Observaţie. Numărul de noduri în graful general este 1+20 3+21 3+. . . +2n-1 3, dacă 

sunt n discuri şi 3 turnuri. Numărul exact de mutări poate fi calculat imediat.  

Imaginea stivei şi a grafului prin care se reprezintă backtracking-ul sunt prezentate în 

continuare. 



 



 

 



CURS  5 – METODICA PREDĂRII INFORMATICII 

Obiective didactice 

În acest curs vom trata o parte importantă a predării oricărei discipline şi anume 

obiectivele didactice generale şi particulare. Deoarece obiectivele nu sunt independente, am 

preferat ca şi în acest capitol să dăm exemple globale. 

1. Obiectivele majore ale studiului informaticii 

Ţinând cont de faptul că un astfel de curs se adresează profesorilor şi viitorilor profesori 

de informatică, în acest curs este formulată o ierarhie a obiectivelor-cadru şi operaţionale ce 

trebuie atinse prin studiul disciplinelor de informatică în liceu, jalonând astfel etapele de pregătire 

a elevilor. Obiectivele-cadru au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi se referă la 

formarea unor capacităţi şi aptitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite pe o întreagă 

perioadă de şcolarizare.  

Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc în 

special progresul realizat în acumularea de cunoştinţe şi în formarea deprinderilor, de 

regulă pe perioada unui an de studiu. Transformările care au loc in societate, dezvoltarea şi 

răspândirea informaticii, pătrunderea rapidă în viaţa economică, socială şi în învăţământ a celor 

mai noi realizări in domeniul hardware-ului şi software-ului impun o diversificare a pregătirii 

elevilor de liceu în acest domeniu, 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 profesionale în diversele 

domenii ale vieţii economice, reprezintă o cerinţă a integrării în diferitele domenii profesionale ale 

momentului. Din acest motiv, este posibil să admitem şi introducerea/predarea în liceu (la un 

nivel corespunzător) a noilor elemente de programare mai complexă (C + + , WEB, reţele etc.). 

Astfel, în funcţie de filieră şi specializare, elevii trebuie să dobândească, până la un anumit nivel 

de aprofundare, un sistem de cunoştinţe relativ la prelucrarea informaţiei cu ajutorul 

calculatoarelor personale. Pentru realizarea acestui obiectiv pedagogic considerăm că este 

necesar ca elevul: 

i) Să dobândească cunoştinţele necesare înţelegerii principalelor aspecte legate de 

noţiunea de informaţie (culegere, prelucrare, stocare, transmitere). 

ii) Să-şi formeze şi modeleze modul de gândire şi abordare a problemelor. Asemenea tuturor 

ramurilor ştiinţei, informatica dezvoltă gândirea, având un rol esenţial în procesul de învăţare, in 

formarea caracterului şi a personalităţii, în plus, informatica formează şi dezvoltă o manieră sistemică 

de abordare, provoacă o analiză progresivă a detaliilor, o rezolvare în context general a problemelor 

particulare. Aceasta este gândirea algoritmică, practică, diferită cumva de gândirea teoretică şi 

abstractă. Această manieră de abordare a problemelor leagă cunoştinţele de programare de contextul 

bazei de date pe care o prelucrează şi de cel al soluţiilor pe care le va obţine. Formarea unei gândiri 

algoritmice, analitice şi sistematice şi a unui mod de lucru ordonat are consecinţe deosebite în 

evoluţia viitoare a elevului şi este un obiectiv esenţial al studiului informaticii în învăţământul 

preuniversitar. 

iii) Să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderi de a munci individual şi în echipă. Cu riscul 

de a ne repeta, trebuie să subliniem că, chiar dacă 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, astfel încât se impune realizarea unor aplicaţii complexe care 

necesită lucrul în grup, modularizarea programului şi păstrarea contactelor cu ceilalţi membri ai 

grupului. 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. 

iv) Să capete deprinderi care-1 vor ajuta să devină un utilizator profesionist, adică să 

dobândească cunoştinţele necesare exploatării resurselor hardware şi software puse la dispoziţie de 

tehnologia informatică actuală. Pentru aceasta, elevul trebuie să-şi formeze o cultură generală 

informatică, ce presupune identificarea şi înţelegerea principalelor componente ale calculatorului, 

funcţionarea reţelelor de calculatoare, dobândirea deprinderilor necesare utilizării noilor produse 

software. Punctăm din nou că pentru atingerea acestui ultim obiectiv-cadru trebuie urmărite, în mod 

diferenţiat, măcar următoarele obiective de referinţă : 

• Cunoaşterea până la un anumit nivel de detaliu a sistemelor de operare/mediilor 

de programare cel mai des folosite (MS-DOS, Windows, Unix, Linux etc.). 

• Cunoaşterea structurii şi arhitecturii sistemelor de calcul şi a noţiunilor elemen 

tare de hard, care să le permită să-şi facă o impresie precisă despre caracteristicile 

tehnice ale oricărui calculator. 

• Cunoaşterea unui limbaj de programare de nivel înalt (Pascal, C, Prolog, Java 

etc.) şi a noţiunilor elementare despre limbajele de asamblare (măcar în liceele de 

specialitate), a limbajului VisualBasic sau, de ce nu, Logo (chiar în gimnaziu). 

• Cunoaşterea tehnicilor de proiectare a produselor program cu caracter ştiinţific, 

a metodelor de elaborare a algoritmilor, a algoritmilor fundamentali, a tehnicilor 

de optimizare a algoritmilor (elevii ar trebui să aibă şi o bună capacitate de  

apreciere a complexităţii algoritmilor). 

• Cunoaşterea unor noţiuni privind analiza şi proiectarea aplicaţiilor de gestiune 

economică şi cunoaşterea unui sistem de gestiune a bazelor de date, procesoare de 

calcul tabelar etc. 

• Cunoaşterea celor mai uzitate programe utilitare, editoare de texte şi editoare 

grafice, pachete de programe de compresie (arhivare), programe antivirus, noţiuni 

primare de inginerie de sistem etc. 

• Cunoaşterea principalelor modalităţi de exploatare ale facilităţilor oferite de 

reţele (locale şi interconectate), servicii Internet, documente Html, facilităţi  

multimedia etc. 

v) Formarea unei conduite şi a unei moralităţi profesionale constituie un obiectiv esenţial, 

în informatică, respectarea strictă a eticii profesionale este o necesitate impusă de respectarea legii 

copyright-ului. 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 calculatoarelor. Elevii trebuie să cunoască prevederile 

legale cu privire la dreptul de autor, confidenţialitatea informaţiilor, protecţia bazelor de date, efectele 

dezvăluirii informaţiei sau distrugerii ei prin spargeri de parole de protecţie, virusare, transfer 



neautorizat etc. Formarea trăsăturilor de caracter nu se poate realiza fără o cunoaştere a istoricului 

dezvoltării informaticii ca domeniu al culturii, fără o cunoaştere a realităţii şi a perspectivelor, fără 

impunerea respectului faţă de valorile materiale şi umane, a respectului faţă de efortul colegului sau al 

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, în 

contextul predării altor noţiuni. Formarea unor trăsături ale personalităţii elevilor, exprimate şi ilustrate 

prin înseşi produsele lor informatice, fac din imaginea unui text-sursă, din modul de organizare a 

instrucţiunilor în program, o oglindă fidelă a personalităţii intelectuale şi sociale a elevului. 

2. Precizarea obiectivelor 

Succesul oricărei activităţi didactice este condiţionat de claritatea şi ordonarea obiectivelor pe 

care aceasta le urmăreşte. Mai mult decât în oricare alt domeniu, procesului de învăţământ 

informatic îi este caracteristică intenţionalitatea, orientarea către realizarea unor obiective, spre 

producerea unor schimbări şi transformări care să poată fi controlate şi dirijate, în acest spirit, cea mai 

importantă condiţie pentru reuşita predării informaticii este structurarea, conştientizarea şi 

ierarhizarea unor obiective generale şi specifice, adaptate particularităţilor de vârstă ale elevilor, 

conţinutului cunoştinţelor şi pregătirii lor ştiinţifice şi metodice. Un obiectiv didactic este o descriere 

a unui ansamblu de comportamente şi performante de care elevul trebuie să se arate capabil. Un 

obiectiv este o intenţie comunicată printr-o declaraţie ce descrie modificările pe care dorim să le 

provocăm elevului. Obiectivele integrează organic comportamentul, adică activitatea vizibilă 

manifestată de elev, precum şi activitatea mentală mai puţin vizibilă. Obiectivele generale ale 

predării informaticii au anumite determinări care trebuie să pună în evidentă: 

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

- necesitatea învăţământului de informatică şi rolul acestuia în formarea culturii gene 

rale şi nu numai; 

- necesitatea dezvoltării capacităţii intelectuale şi a gândirii algoritmice; 

- necesitatea formării elevului pentru activităţile viitoare, ca utilizator de calculator, la 

diferite niveluri. 

Fixarea obiectivelor generale 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 de învăţământ ? 

Obiectivele predării ştiinţelor informatice în şcoală includ cu siguranţă: 

- trezirea interesului pentru studiul acestora; 

- formarea priceperilor şi deprinderilor de bază în utilizarea şi exploatarea calculatoarelor; 

- stimularea creativităţii; 

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

în afara obiectivelor sale generale, informatica participă - prin mijloace ce-i sunt proprii - la 

modelarea personalităţii, nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral (estetic: 

programarea este o artă, iar personalitatea autorului se manifestă prin opera sa ; moral: activitatea în 

domeniul informaticii nu se poate desfăşura în afara unei etici profesionale sănătoase, dacă ne 

gândim doar la pericolul hacker-ilor şi la relaţia defectuoasă a acestora cu cyber-space-ul virtual de 



pe Internet). Dintre obiectivele specifice, putem desprinde anumite obiective derivate care pot fi la 

rândul lor structurate pe trei niveluri: 

- Nivelul obiectivului (elev) 

- Nivelul subiectului (profesor) 

- Nivelul acţiunii comune. 

La nivelul elevului, obiectivele derivate sunt: 

- Integrarea şi asimilarea cunoştinţelor cuprinse în programă 

- Memorarea activă a acestor cunoştinţe 

- Dezvoltarea judecăţii deductive şi inductive 

- 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. 

 

La nivelul profesorului, obiectivele derivate se referă la capacitatea de apreciere a 

fenomenelor şi rezultatelor. 

Nivelul acţiunii are în vedere asimilarea de către elev a noţiunilor şi aplicarea lor în practică. Pe 

baza acestor consideraţii, se pot elabora şi delimita obiectivele operaţionale ale fiecărui capitol, lecţie 

ş.a.m.d., cu detalierea fiecărei componente. Formularea obiectivelor operaţionale trebuie făcută în 

termeni comportamentali cât mai precişi, care să excludă formulări vagi. Formularea obiectivelor 

operaţionale presupune : 

- identificarea performanţei finale care trebuie realizată; 

- descrierea în detaliu a condiţiei esenţiale în care se poate produce comportamentul 

respectiv; 

- precizarea nivelului de performanţă la care trebuie să se ajungă pentru a fi acceptată 

ca atare. 

În acelaşi timp, 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 comportament? 

- în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul? 

- Pe baza căror criterii apreciem că produsul este satisfăcător? 

3. Analiza resurselor 

în acest moment trebuie să răspundem la întrebarea:   Cu ce pot realiza obiectivele 

stabilite ? Sunt necesare: 

- o analiză a resurselor psihologice, care necesită cunoştinţe de psihologia copilului, a 

capacităţii de învăţare, a particularităţilor de vârstă şi natură psihică, motivaţia  

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 obiective: 

- informative (ce va şti elevul?); 

- formative (ce va putea face elevul?). 

Această clasificare trebuie să stea la baza întocmirii planului calendaristic, care se poate face 

după următoarea procedură: 

- se va selecta din manual conţinutul informativ propus de programă; 

- acest conţinut va fi coroborat cu conţinutul formativ pretins (priceperi, deprinderi, 

abilităţi); 

- ambele vor fi raportate la elementul timp prin stabilirea numărului de ore afectate 

fiecărei teme. 

O posibilă rubricaţie pentru planificarea anuală este următoarea: 

Planificare anuală 

Disciplina: Sisteme de calcul (opţional)  

Clasa a IX-a : Profilul matematică-informatică 

 

Disciplina  Capitolul Semestrul  Total ore  

 

 

 

 

I  II  
 

 

Sisteme de calcul 

(opţional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sisteme de calcul (evoluţie, generaţii 

de calculatoare, caracteristici)  
2  

 
2  

2.     Arhitectura generala a unui sistem 

de calcul  

3   3  

3.     Sisteme de operare  1   1  
4.     Sistemul de operare MS-DOS  1   i  
5.     Comenzi interne  3   3  
6.     Comenzi externe  3   3  
7.     Recapitulare  1   1  
8.     Fişiere de comenzi   2  2  
9.     Sistemul de operare UNIX   1  1  
10.   Sisteme multiutilizator   1  1  
11.   Comenzi UNIX   4  4  
12.    Editoare de text UNIX   3  3  
13.    Mediul Shell   3  3  
14.    Mecanismul realizării proceselor   2  2  
15.   Recapitulare finală   1  1  

Total   14  17  31  

 



Pentru realizarea obiectivelor generale, o dată ce acestea au fost stabilite, este necesară 

elaborarea unei planificări semestriale pe capitole, detaliate la nivel de lecţie. Pentru fiecare capitol se 

fixează un obiectiv general (final), care orientează formularea obiectivelor operaţionale pentru fiecare 

lecţie. Aceste obiective se formulează ţinând seama de criteriile de conţinut (reprezentate prin 

obiectivele operaţionale) şi criteriile relative (analizând performanţa unui elev prin comparaţie cu 

performanţa clasei lui sau a altor clase din aceeaşi şcoală sau din alte şcoli). Astfel, criteriile de 

optimal i talc vizează creşterea performanţei în termeni relativi şi de conţinut. O posibilă rubricaţie 

pentru o planificare semestrială poate fi următoarea: 

Planificare calendaristică semestrială 

Disciplina : Sisteme de operare 

 

Disciplina: Informatică Clasa: X A Nr. ore pe săpt. : 4 Anul : 2005-2006 

 

 
Nr 

crt 
Competenţe 

specifice 

Conţinuturile învăţării Nr. 

ore 

Săptămâna Observaţii 

1. Elevii trebuie să 

cunoască normele de 

tehnica securităţii 

muncii. 

Prelucrarea normelor de tehnica 

securităţii muncii  

 

1 

 

1 

 

 

 

2.  Recapitularea materiei din clasa 

a IX-a 

7 1-2  

3. 1.1, 1.2, 1.3,3.1, 4.1, 

4.2, 5.1, 5.2 
Tipuri structurate de date. 

Înregistrare 

Şir de caractere 

Listă, stivă, coadă 

 

12 

16 

16 

 

3-5 

6-9 

10-13 

 

4. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2 
Subprograme 

Declararea, definirea şi apelul 

subprogramelor 

Transferul parametrilor la apel 

Returnarea valorilor de către 

subprograme 

Variabile locale şi globale 

Subprograme recursive. 

Mecanismul de realizare a 

recursivităţii 

 

 

8 

 

8 

4 

8 

24 

 

14-15 

 

16-17 

18 

19-20 

21-26 

 

teză 

5. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 Aplicaţii interdisciplinare cu 

structuri de date şi subprograme 

20 27-31  

6. 5.1, 5.2 Aplicaţii din viaţă cotidiană 20 32-36 teză 



4. Elaborarea strategiei didactice 

Elaborarea strategiei presupune alegerea unui sistem de forme, metode, materiale şi mijloace. 

De selectarea şi combinarea acestora depinde reuşita activităţii didactice. Selectarea tehnicilor de 

învăţare se face în funcţie de materialele didactice, care depind de metodele utilizate, iar metodele 

sunt determinate de obiective, conţinut şi colectivul de elevi. Astfel, obiectivele operaţionale 

informative vor pretinde metode mai pasive (profesorul spune - elevul ascultă), îmbinarea judicioasă a 

celor „3M" (Metode, Materiale, Mijloace) asigură succesul lecţiei. Această corelare este gândită din 

momentul întocmirii scenariului didactic, prin care se înţelege o descriere anticipată a desfăşurării 

pas cu paj a unei lecţii. Gradul de detaliu vizează aspectele esenţiale ale condiţiei elevului ş 

schimbările pe care dorim să le realizăm. 

5. Momentele lecţiei 

Desigur că principalele momente ale unei lecţii pot fi sumarizate după cum urmează:  

• Captarea atenţiei 

• Enunţarea obiectivelor 

• Reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior 

• Prezentarea conţinutului noii lecţii 

• Dirijarea învăţării 

• Asigurarea feedbackului 

• Intensificarea atenţiei 

• Asigurarea transferului de cunoştinţe. 

Succesiunea şi importanţa lor variază de la o lecţie Ia alta, de la un tip de lecţie la altul. 

Lecţiile pot fi împărţite în trei mari categorii (vor exista şi lecţii mixte): 

• de comunicare de noi cunoştinţe ; 

• de fixare şi formare de priceperi şi deprinderi; 

• de recapitulare şi sistematizare. 

Subliniem încă o dată că 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. Vom prezenta în continuare un proiect de tehnologie didactică pentru o lecţie 

mixtă. 

Proiect de tehnologie didactică 

Disciplina: Sisteme de operare 

Profesor: ... 

Clasa: a IX-a 

Data: 7.03.2000 (Semestrul I - săptămâna 10) 

Tema lecţiei: Comanda Format 



Obiective: însuşirea şi formarea deprinderilor de utilizare a suporturilor magnetice în 

diverse situaţii-limită (înainte de orice utilizare, la incidente etc.). Legarea şi încadrarea acestor 

deprinderi de cele dobândite anterior. 

Material didactic: Calculator echipat cu hard-disk şi unităţi de disc flexibil de 31/2 şi/ sau 

51/4, precum şi suporturile magnetice aferente. 

Metode: Metoda demonstraţiei (practice). 

 

. 

Evenimentele lecţiei care duc la 

realizarea obiectivelor 

Strategia didactică 

Activităţi ale lecţiei 

(metodă) 

sului pentru lecţie (1 minut)  extrem de utilă in folosirea 

calculatorului, fără de care activitatea ar fi 

aproape imposibilă.  

2. Informarea elevului asupra 

obiectivului urmărit (2 minute)  

Profesorul cerc elevilor să se gândească 

la modul in care ar trebui să acţioneze dacă 

doresc să păstreze anumite informaţii de pe 

hard-disc sau dacă ar constata un incident care 

priveşte sistemul de operare.  

3. Reactualizarea cunoştinţelor 

dobândite anterior (5 minute)  

Fişiere-sistem, încărcarea sistemului, 

memorarea fişierelor, păstrarea lor. 

(Conversaţie)  

4. Dirijarea învăţării (10 minute)  Profesorul prezintă comanda. Se pleacă 

de la simplu la complex. Format A :    Format A 

: /V   /Q   /U  

5. Prezentarea materialului 

stimulativ (calculator şi dischete) (3 

minute)  

Profesorul prezintă unităţile de disc 

flexibil, precum şi principalele lor caracteristici.  

6. Asigurarea conexiunii inverse (3 

minute)  

Ce facem dacă unitatea şi discul flexibil 

diferă ?   /N /T (Problematizare)  

7. Obţinerea performanţelor (10 

minute)  

Elevii execută formatări cu diverse 

opţiuni. (Muncă independentă)  

8. Dirijarea învăţării (4 minute)  Profesorul prezintă o dischetă defectă. 

Soluţii de reutilizare.  
9. Evaluarea performanţei (3 

minute)  

Formatarea unei dischete de 720 pe o 

unitate de 1,2 (programul ATDQ şi variante)  

10. Recapitulare (6 minute)  Stabilirea formei generale.  

11 . Tema pentru acasă (4 minute)  Se recapitulează noţiunile predate (fixarea 

cunoştinţelor)  



 

 

 

Evaluarea este posibilă numai în cazul în care formularea obiectivelor a fost făcută în 

termeni comportamentali precişi, care evidenţiază performanţa aşteptată de la elevi. Este de altfel 

necesar să organizăm acţiuni care să ne permită să constatăm realizarea acestei performanţe şi să 

nu scăpăm din vedere efortul depus pentru obţinerea lor. Evaluarea trebuie făcută după criterii 

absolut obiective. Fixarea unui obiectiv şi a unui principiu (ce se face şi ce se obţine) este decisivă 

pentru construirea unui plan de lecţie. Aceasta este baza construcţiei planului de lecţie şi a 

prezentării (alegerea metodelor şi materialelor didactice necesare). 

6. Clasificarea obiectivelor 

În realitate, există două mari categorii de obiective ce trebuie avute în vedere în momentul 

proiectării unei lecţii: 

• Obiective sub raport stadial 

• Obiective sub raport psiho-pedagogic. 

6.1. Obiective sub raport stadial 

Sunt obiective care, la rândul lor, se pot împărţi în:  

Obiective fundamentale (finale) - 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; 

- formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor şi a experienţei deja dobândite la 

rezolvarea unor sarcini necunoscute, apărute pe parcursul derulării procesului didactic; 

- formarea limbajului ştiinţific de profil; 

- formarea unei atitudini ştiinţifice; trebuie creat un respect al elevului pentru ştiinţă şi 

importanta acesteia în evoluţia sa ulterioară; elevul trebuie să înţeleagă că procesul 

de cunoaştere nu se încheie într-o perioadă determinată de timp, că, pentru a fi  

eficient, procesul de cercetare trebuie să prelucreze orice informaţie în mod critic,  

abţinându-se de la a face afirmaţii categorice/definitive. 

Obiective intermediare - sunt formulate în planul-cadru al procesului de învăţământ (privit 

ca un sistem complex şi într-o permanentă evoluţie). În primul rând, se urmăreşte dobândirea unei 

culturi generale de bază (în învăţământul preuniversitar), a unei culturi de specialitate (în 

învăţământul superior) sau chiar a unei meserii (şcoli de profil).  

Obiective secvenţiale - reprezintă obiectivele specializate, orientate spre anumite laturi 

ale procesului de educaţie: intelectuală, tehnologică, profesională, morală, estetică, fizică etc. 

Obiective operaţionale - privesc îndeplinirea concretă a unor activităţi curente, cum ar fi 

cele legate de predarea unei lecţii sau de exemplificarea unor teme de laborator.  



 

6.2. Obiective sub raport psiho-pedagogic 

Sunt obiectivele didactice necesare formării de capacităţi intelectuale (teoretice, practice) 

şi/sau afective. Şi acestea pot fi clasificate pe mai multe categorii: 

Obiective cognitive/de cunoaştere. Prin acestea se urmăreşte formarea/dezvoltarea 

următoarelor capacităţi intelectuale: 

- cunoaşterea: posibilitatea, în principal, a îndeplinirii sarcinilor legate de memorarea, 

reproducerea şi recunoaşterea materiei de asimilat; 

- înţelegerea: se referă la transpunere, interpretare şi extrapolare. 

1. Transpunerea înseamnă reformularea unei definiţii/noţiuni sau a unui rezultat cu 

propriile cuvinte;  de exemplu, traducerea unui algoritm dintr-o reprezentare 

oarecare într-un limbaj implementat. 

2. Interpretarea înseamnă înţelegerea comportării/evoluţiei unui obiect/sistem dat,  

într-un context/mediu clar precizat. 

3. Obiectivele (legate) de extrapolare au drept consecinţă căpătarea îndemânării de 

a evidenţia consecinţe noi, neidentificate încă în procesul anterior;  

- analiza: demonstrează capacitatea elevului de a gândi discriminativ, profund, deductiv, 

de a distinge faptele concrete (noi) de ipotezele (generale) de lucru;  

- sinteza: vizează - în principal - activitatea intelectuală de corelare logică a feno-

menelor observate şi a cunoştinţelor asimilate, în vederea realizării unor lucrări cu  

caracter personal; 

- 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. 

Obiective psihomotorii/acţionale. Asemenea obiective includ formarea de perceperi, 

capacităţi, deprinderi motorii/practice legate de utilizarea corectă a întregii aparaturi de laborator 

(tastatură, mouse, joystick etc.). Totul trebuie însuşit într-un mod profesional şi utilizat rapid, 

precis, cu o bună coordonare a mişcărilor şi implicând agilitate şi supleţe. 

Obiective afective (conative). Acestea au scopul de a dezvolta emoţii şi sentimente 

superioare, contribuind la formarea conştiinţei şi conduitei morale - vizează deci, în mare, 

formarea intereselor, atitudinilor şi valorilor etico-morale, a personalităţii elevului. Personalitatea 

poate fi formată începând cu o vârstă foarte fragedă, etapizat şi utilizând idei, norme, practici şi 

valori deja recunoscute. Deşi nu crearea de asemenea deprinderi reprezintă scopul principal al 

predării informaticii în gimnaziu/liceu, rezultatele indirecte pot fi spectaculoase. Să ne amintim 

doar de societatea informaţională şi de faptul că, practic, informatica poate deveni un mediu de 

lucru pentru toate celelalte discipline. 

 

7. Formularea şi operaţionalizarea obiectivelor 



Nu considerăm că scopul principal al acestei cărţi este acela de a intra în detaliile 

elaborării unui plan de învăţământ sau a unei programe analitice pentru o disciplină specifică, fie 

ca ştiinţa calculatoarelor sau tehnologia informaţiei şi comunicării. Acestea fac parte din 

strategiile (pe termen scurt sau lung) de dezvoltare/promovare a disciplinei şi sunt de competenţa 

Consiliilor Profesorale, Inspectoratelor Şcolare, Senatelor Universitare, Ministerului Educaţiei 

Naţionale etc. în momentul în care un plan de învăţământ şi o programă analitică sunt însă fixate, 

formularea obiectivelor este obligaţia profesorului şi constituie o parte indispensabilă a oricărei 

planificări didactice generale. Operaţionalizarea acestora presupune în plus faptul că un cadru 

didactic arc o orientare globală şi coerentă asupra întregului proces de învăţământ, că el cunoaşte 

şi aplică în mod curent elementele de melodică, că procesul în sine de coordonare a învăţării în 

clasă nu mai are secrete, în urma oricărei lecţii, elevii trebuie să dobândească anumite cunoştinţe, 

să aibă abilitatea de a le structura (analiza, sintetiza) in mod creator. Aceştia trebuie să aibă şi 

posibilitatea de a se manifesta direct, intervenţia profesorului trebuind să fie mai degrabă discretă. 

Prin urmare, Operaţionalizarea înseamnă transpunerea scopurilor urmărite de obiectivele 

formulate în termenii unor operaţii, acţiuni sau manifestări observabile şi aflate în concordanţă 

cu cerinţele generale. Obiectivele operaţionale „sunt imediate", putând însă avea în anumite 

situaţii şi o finalitate pe un termen mai lung; aceasta 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 informaţii şi îndemânări. Dacă, la un moment dat, avem 

în vedere o cantitate mai restrânsă de date (informaţii), vom urmări definirea a câte unui obiectiv 

de recunoaştere, de înţelegere, de aplicare, de reprezentare etc. Dacă această cantitate este mai 

completă (sau mai complexă), putem adăuga şi un obiectiv general (de genul formare şi utilitate). 

Operaţionalizarea obiectivelor trebuie să implice, eventual gradat, etape diferite de dificultate 

care să precizeze: 

- obiectivele în termeni comportamentali observabili; 

- sarcinile concrete de învăţare, precum şi contextul de realizare; 

- informaţia (finală) cerută de obiectiv ; 

- criteriul de succes şi modul de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURS  6  METODICA PREDĂRII INFORMATICII 

Metode, tehnici, procedee didactice. 

Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul tehnicilor, metodelor  si procedeelor didactice. 

Subdomeniilc informaticii nu pot fi predate apelând la o singură metodă. În cele ce urmează 

se vor prezenta metode specifice de abordări; a predării diferitelor domenii din informatică; 

metodele clasice de predare (prin expunere, descoperire dirijată ctc.) urmând să fie prezentate 

ulterior. Bineînţeles, metodele didactice se vor combina, de asemenea se vor dezvolta pe baza ex-

perienţei fiecărui profesor. Dar există câteva elemente care neapărat trebuie luate în considerare în 

momentul în care se alege o metodă sau o combinaţie a mai multora: 

1 - domeniul propriu-zis al disciplinei; conţinutul ştiinţific; 

2 - categoria de vârstă; 

3 - obiectivele generale şi specifice; 

4 - nivelul clasei; 

5 - personalitatea clasei; 

6 - personalitatea profesorului; 

7 - convingerile profesorului.  

Metodele care vor fi prezentate se vor analiza cu avantajele şi dezavantajele lor. Se reco-

mandă să nu se fixeze nicicând pentru totdeauna o anumită, metodă aleasă la un moment dat pentru 

predarea unei anumite părţi din materie. S-ar plictisi profesorii, s-ar plictisi elevii, iar rezultatul nu 

va fi cel scontat 

1. Metode generale de învăţare:  

Vom analiza metodele generale utilizate în predarea informaticii.  

1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor. 

2. Conversaţia  

 3. Problematizarea 

4. Modelarea 

5. Demonstrarea folosind materialul intuitiv 

6. Exerciţiul 

7. Învăţarea pe grupe mici 

8. Munca cu manualul 

9. Jocurile didactice 

10. Instruirea programată 



În tratarea acestor metode se vor urmări cu predilecţie particularităţile specifice predării 

disciplinelor de informatică şi, în special, aplicaţiile practice de laborator ş i contribuţia 

informaticii la realizarea obiectivelor didactice ale altor discipline din învăţământul preuniversitar. 

1.1. Expunerea sistematică a cunoştinţelor 

Dintre formele pe care le îmbracă expunerea sistematică a cunoştinţelor (povestirea, 

prelegerea, descrierea, explicaţia, conversaţia etc.), opinăm că informatica utilizează cu precădere 

explicaţia. Elementele explicative domină procesul de instruire informatică, acestea fiind 

caracteristice atingerii unor obiective de referinţă care cuprind formarea  de deprinderi şi abilităţi 

practice de utilizare a unor produse soft deseori complicate şi dominate de interfeţe 

neprietenoase faţă de utilizator (netransparente). Ceea ce conferă o accentuată notă 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. Expunerea nu se desfăşoară în condiţii perfect univoce, adică fără alternative şi 

reveniri, nici la disciplinele cărora metoda le este caracteristică. La informatică, aceasta se 

întâmplă cu atât mai puţin. Elevul primeşte în condiţii univoce doar ceea ce i se comunică în 

funcţie de nivelul de cunoştinţe dobândit, de propriile-i presupuneri, de experienţa sa practică, de 

nivelul său de gândire, de înţelegerea codului de comunicaţie, 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 citindu-se pe faţa elevilor, întrebările, 

repetiţia, explicaţiile suplimentare, analogiile cu alte noţiuni cunoscute permit realizarea 

unui control permanent al receptivităţii la expunere, în informatică recurgem neapărat la 

metoda expunerii (explicaţiei) atunci când tema este complet nouă şi printr-o metodă 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 noţiunea de algoritm (inclusiv 

exemplificările clasice), de structură de date (inclusiv modalităţile de reprezentare), de comandă, 

funcţie sau procedură standard (în legătură cu sistemul de operare sau mediul de programare 

ales), de raţionament (într-un spaţiu închis ales) şi chiar a modalităţii 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 grafic), a altor softuri mai complicate (prevăzute 

de programa şcolară) se poate recurge la următoarele (sub)metode: 

• Expunerea (la tablă, prin slide-uri pe retroproiector sau prin PowerPoint) cu „desenarea" 

meniurilor şi prezentarea funcţiilor fiecărei opţiuni, urmând ca elevul (prin aplicaţiile de laborator) 

să exerseze fiecare funcţie în parte, individual  sau în grupe mici de lucru. 

• Prezentarea meniurilor şi funcţiilor fiecărei opţiuni simultan cu exersarea acestora în 

cadrul orelor de aplicaţii practice de laborator. 

• Prezentarea meniurilor şi funcţiilor fiecărei opţiuni simultan cu demonstrarea practică în 

momentul prezentării lor de către profesor, sarcina elevului fiind numai aceea de a urmări şi 

reţine modul de executare a operaţiilor prezentate de profesor, urmând ca  

elevul să aplice cunoştinţele dobândite în cadrul orelor de laborator, în aplicaţii  

ample (integrate, de dorit, într-un mediu economic clar), care necesită utilizarea în  

mod repetat şi în situaţii diferite a funcţiilor fiecărei opţiuni din meniul discutat.  



Fiecare dintre variantele de mai sus au avantajele şi dezavantajele lor. Prima variantă este 

cel mai des folosită deoarece, de regulă, profesorul nu are la dispoziţie un laborator şi pentru 

predare (iar aceasta se face cu întreaga clasă). Ea prezintă dezavantajul că elevul nu vede pe viu 

efectul executării fiecărei opţiuni (profesorul fiind nevoit în acest caz să-1 descrie în cuvinte), 

dinamica transformărilor şi efectul video al acestora fiind greu de redat în cuvinte. Singurul 

avantaj este cel al obţinerii de către elev a unui rezumat logic şi coerent după care se va ghida în 

timpul realizării unor aplicaţii practice. A doua variantă înlătură dezavantajul neobservării pe viu a 

efectului executării fiecărei opţiuni, dar atenţia elevului este îndreptată spre realizarea practică 

(simultan cu comunicarea modului de realizare a funcţiilor opţiunilor din meniuri). Astfel, o 

parte dintre funcţii sunt abordate prea „abrupt" sau sunt chiar omise, iar altele sunt exersate prea 

mult. La acest dezavantaj se adaugă şi reducerea randamentului prin faptul că profesorul trebuie 

să urmărească modul în care fiecare elev sau grupă aplică funcţia prezentată şi să intervină ori 

de câte ori un elev sau o grupă este în impas, în plus, 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 către profesor), ceea ce creează disfuncţio-nalităţi în desfăşurarea 

lecţiei, aprecierea gradului de asimilare şi chiar formarea unor idei greşite de utilizare (datorate 

încercărilor individuale, necoordonate). Pe lângă acestea, se pierde din vedere şi realizarea unui 

rezumat sistematic al modului de utilizare, elevul fiind tentat să exerseze imediat funcţia şi uită să-

şi noteze „în stil propriu" modul de utilizare a acesteia. Ultima variantă pare să cumuleze toate 

avantajele celor anterioare prin faptul că elevul urmăreşte şi reţine (neavând alte preocupări care 

să-i distragă atenţia) modul în care profesorul execută (corect) şi explică simultan, elevii putând 

nota tot ce acesta prezintă. Este o manieră de expunere ce înlătură formarea unor deprinderi 

greşite, mărind randamentul la predare şi asimilarea noilor cunoştinţe. Această variantă are însă 

şi un dezavantaj: necesitatea existenţei unei dotări speciale, care să permită observarea în bune 

condiţii, de către toţi elevii clasei, a ecranului calculatorului pe care profesorul face demonstraţia. 

Utilizarea unui retroproiector sau a unui videoproiector are multe inconveniente (în afară de costul 

ridicat), printre care faptul că trebuie să existe anumite condiţii de mediu specifice în sala de 

clasă. De exemplu, pentru grupe mici poate fi folosit numai calculatorul ca atare, dacă elevii pot 

fi aşezaţi în preajma acestuia astfel încât fiecare să poată observa fără efort ecranul. Indiferent de 

conţinutul lecţiei, metoda expunerii nu se foloseşte singură decât foarte rar pe parcursul unei ore 

întregi, aceasta alternând cu alte metode de predare. Pe de altă parte, există o tendinţă accentuată 

a cadrelor didactice de a nu-şi propune aprioric folosirea cu precădere a nici unei metode, ceea 

ce este foarte dăunător. 

1.2. Metoda conversaţiei 

Metoda conversaţiei se referă la dialogul dintre profesor şi elev, în care profesorul nu 

trebuie să apară în rolul examinatorului permanent, ci în rolul 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, în vederea 

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, 

respectându-se anumite reguli elementare de colaborare constructivă care să nu determine 

diminuarea demersului didactic, ci să-1 amplifice şi să-1 consolideze Conversaţia didactică poate 

îmbrăca forme diferite, în funcţie de anumite criterii, în funcţie de numărul de persoane, ea 

poate fi: 

• Individuală. Se poartă între un elev şi profesor. 

• Colectivă sau frontală, întrebările sunt adresate întregii clase, iar răspunsurile 



„vin" de la diferiţi elevi. 

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 pentru lecţia care urmează.  

• Expozitivă, în timpul prezentării unei noi lecţii, ea poate trezi interesul pentru fixarea 

noilor cunoştinţe. 

• Recapitulativă. Este utilizată atunci când se urmăreşte recapitularea şi generalizarea 

unor rezultate prezentate anterior. 

• Evaluativă. Este indicată, desigur, pe parcursul procesului de verificare şi evaluare.  

• Dezvoltată. Este destinată prezentării unui nou subiect, nu complet necunoscut. 

Caracteristicile principale ale întrebărilor, indiferent de forma de conversaţie, impun 

precizie şi vizarea unui singur răspuns. De multe ori se pun 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 tu cel mai bine. Nu este normal ca întrebarea să conţină răspunsul sau 

să ceară un răspuns prin da sau nu. Ea 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, cât şi posibilitatea reapariţiei ei 

sunt foarte importante. Conversaţia arc un rol primordial prin faptul că ajută la formarea 

limbajului informatic, la dezvoltarea raţionamentului logic şi a gândirii elevului. 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 relevate prin examinări (scrise, 

orale, reprezentări schematice, utilizarea simbolurilor specifice). 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 (înlocuindu-i cu termeni 

sinonimi din vocabularul curent sau explicându-le sensul, dacă un alt înţeles al termenului este 

accesibil). Dificultatea formării vocabularului de specialitate constă şi în faptul că aceste cuvinte 

noi sunt introduse în acelaşi timp cu introducerea noţiunilor noi, ceea ce face ca îmbogăţirea 

limbajului informatic să se facă simultan cu dezvoltarea şi formarea gândirii informatice. 

Stăpânirea limbajului se reflectă în rezolvarea problemelor şi înţelegerea textelor şi 

documentaţiilor de specialitate. Nestăpânirea acestuia provoacă inhibiţie, imposibilitatea 

comunicării sau chiar o comunicare şi o înţelegere defectuoasă, făcându-1 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. 

• 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. Aceasta impune efectuarea unor teste care implică memoria. 

Este clar că o conversaţie se face prin întrebări, în plus, acestea trebuie să satisfacă 

următoarele condiţii (uncie dintre ele rezultând din ceea ce am amintit mai înainte):  

• Să fie precise (vizând 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 ?, In ce caz ? etc.). 

• Să fie formulate prin enunţuri variate şi „atrăgătoare". 

• Să se adreseze întregului colectiv vizat. 

• Să conţină întrebări ajutătoare atunci când răspunsul este eronat sau parţial. 

Răspunsurile acceptate trebuie să fie nu numai corecte, ci şi exprimate in termeni 

precişi: şi să oglindească un anumit nivel de înţelegere. Răspunsurile eronate trebuie 

corectate imediat, prin discuţii individuale. Cadrul didactic trebuie să dirijeze 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, ca 

de exemplu introducerea/exprimarea noţiunilor printr-un limbaj „de programare" (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. 

 

1.3. 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-1 să acţioneze în direcţia lichidării acestuia prin descoperirea unor (noi) 

proprietăţi ale fenomenului studiat. Pedagogic vorbind, conflictele se mai numesc şi situaţii-

problemă (problematizare), putând fi de cel puţin două tipuri: 

• Contradicţii între posibilităţile existente ale elevului (nivelul intelectual şi de pregătire) şi 

cerinţele, situaţiile în care este pus de noua problemă. Aceste conflicte se datorează imposibilităţii 

elevului de a 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. Pe cât posibil, cadrul 

didactic trebuie să gestioneze el însuşi apariţia situaţiilor-problemă. La modul ideal, ele trebuie să 

apară de la sine în mintea elevului. Relativ la condiţiile pedagogice ale acestor situaţii conflictuale 

generate de anumite probleme practice putem spune că problemele trebuie să aibă un sens precis 

şi să fie enunţate într-un moment „optim" al lecţiei. Ele trebuie să înglobeze cunoştinţe anterior 

însuşite de elev, să le trezească interesul, să le solicite un anumit efort mental creator. Există 

părerea că rezolvarea problemei 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 in rezolvarea 

problemei : 

• Prezentarea problemei (verbal, scris, grafic etc.). 

• Definirea problemei de către elev în sensul distingerii caracteristicilor esenţiale ale 

situaţiei, însuşirii enunţului, găsirii legăturii între date, informaţii etc. 

• Formularea de către elev a anumitor criterii, ipoteze care pot fi aplicate în vederea 

găsirii unei soluţii. 

• Verificarea succesivă a unor asemenea ipoteze, eventual şi a altora noi, şi găsirea 

efectivă a unei soluţii (sau a tuturor). 



Desigur că în contextul de mai sus expresiile situare conflictuală, problemă, rezolvare de 

problemă se referă la probleme 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 de 

intrare etc. Utilizarea în predare a acestei metode este totdeauna utilă în momentul în care se şi 

găseşte rezolvarea conflictului. 

Descoperirea apare ca o întregire a problematizării. Se pot pune astfel în evidenţă trei 

modalităţi principale de învăţare prin problematizare şi descoperire (clasificarea făcându-se după 

tipul de raţionament folosit): 

• Modalitatea inductivă 

• Modalitatea deductivă 

• 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 deja „crede", prin folosirea unor 

mijloace tehnice şi resurse informaţionale personale, în al doilea caz se foloseşte logica sau, mai 

exact, sistemele deductive (ca metodă de raţionament). Putem deriva (obţine) cunoştinţe noi din 

cunoştinţe vechi (cu ajutorul unor reguli de inferenţă specifice), în ultimul caz, se încurajează 

folosirea unei experienţe anterioare nu numai dintr-un domeniu conex, ci chiar 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 

puse de către profesor. După cum am mai precizat, ca disciplină cu caracter formativ, informatica 

îşi propune formarea unei gândiri algoritmice, sistematice şi riguroase, care să promoveze 

creativitatea, să stimuleze imaginaţia şi să combată rutina. Chiar dacă aparent travaliul 

informatic se sprijină pe anumite şabloane, acestea reprezintă numai tendinţe utile de 

standardizare. Procesele care izvorăsc din situaţii reale, care implică folosirea calculatorulu i in 

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 acestei metode necesită formarea unor deprinderi ce nu se obţin 

decât printr-un exerciţiu îndelungat. Rezolvarea de probleme, ceva curent în învăţarea 

informaticii, poate fi privită ca un proces prin care elevul descoperă că o altă combinaţie de 

reguli învăţate anterior conduc la rezolvarea unei noi situaţii problematice. Formularea de 

probleme de către elevii înşişi constituie forme ale creativităţii şi presupune că elevii şi-au format 

deprinderi intelectuale eficiente din punctul de vedere al generalizării şi aplicabilităţii (orice 

soluţie generează o nouă problemă). Problemele propuse pot fi inspirate din viaţa cotidiană, din 

cunoştinţele dobândite prin studiul altor discipline, din generalizarea unor probleme  de 

informatică rezolvate anterior, 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, ii dezvoltă imaginaţia, îi îmbogăţeşte experienţa, în lecţiile în 

care se aplică aceste metode profesorul alege problemele, le formulează, dirijează învăţarea şi 

controlează munca depusă de elev în toate etapele activităţii sale. Această metodă este 

caracteristică, de exemplu, unor lecţii de aplicaţii practice de laborator, metoda învăţării prin 

descoperire fiind frecvent aplicată in momentul în care este necesară folosirea programelor 

utilitare, a softurilor de aplicaţie etc. Utilitarele se abordează în funcţie de problemele concrete care 

urmează a fi rezolvate. Obiectivul imediat este cunoaşterea şi exploatarea produsului şi nu 

îmbunătăţirea lui. Concentrarea atenţiei va fi dirijată spre rezolvarea problemei şi nu asupra 

analizei facilităţilor şi lipsurilor produsului software. Cu siguranţă, în acest caz este deosebit de 

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

învăţare : lucrul cu meniuri, funcţii comune mai multor utilitare, cunoaşterea structurilor de date, 



dexteritatea în tehnoredactare etc. Cunoaşterea facilităţilor produsului soft se 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. Bineînţeles că este obligatorie o prezentare 

generală a utilitarului, în contextul altor produse similare, trebuie concepută o viziune de 

ansamblu din care să se desprindă caracteristicile dominante ale utilitarelor din clasa respectivă şi 

să se prezinte particularităţile specifice produsului, cu îmbunătăţiri fată de versiunile anterioare şi 

perspective de dezvoltare pentru cele viitoare. 

Ca informaticieni, ne interesează (în acest context) şi ceea ce numim rezolvarea 

problemelor (problem solving). îndemânările dobândite în legătură cu acest subiect depind în 

primul rând de cunoştinţele specifice acumulate, dar din punctul de vedere al psihologici există 

acordul că se pot căpăta şi „îndemânări generale". Procesul cognitiv în ansamblu este foarte 

complicat, numai pentru explicarea coerentă a acestuia fiind necesară o întreagă carte. Vom 

sublinia doar câteva elemente-cheie şi direcţii principale pentru abordarea rezolvării unor 

probleme. Astfel, când dorim să rezolvăm o problemă cu ajutorul calculatorului, presupunând că 

enunţul este „acceptat", trebuie să ne întrebăm în primul rând: 

• Ce ştim în legătură cu domeniul implicat? 

• Cum sunt apreciate „pe piaţă" rezultatele?  

• Care strategii generale sunt aplicabile ? 

• Care sunt motivaţiile suplimentare ? 

După ce problema a fost enunţată şi sunt furnizate anumite indicaţii suplimentare, putem 

trece la alegerea strategiei concrete de rezolvare. Aceasta trebuie să fie selectată după un anumit 

plan, să permită un anumit tip de verificare şi generalizare. De asemenea, trebuie avute în 

vedere metode sau metodologii prin care să se interzică anumite „ramuri" şi să se permită 

explorarea de direcţii colaterale. Una dintre strategiile generale poate fi următoarea: 

• Pot să rezolv problema (am cunoştinţele necesare). 

• Definesc în mod (semi)formal. 

• Caut informaţiile suplimentare astfel încât să am o definiţie formală concretă (eventual, 

chiar într-un limbaj de programare concret). 

• Fac planul de implementare. 

• îl execut (scriu „programele" şi le „rulez"). 

• Verific faptul că ceea ce am făcut este „corect". 

• Generalizez (la alte cazuri, la alte probleme). 

Peste tot, cunoaşterea măcar a unei părţi din logica formală este indispensabilă.  

1.4. Modelarea 

Modelarea ca metodă pedagogică poate fi descrisă ca fiind un mod de lucru prin care 

gândirea elevului este condusă la descoperirea adevărului, folosind un aşa-numit model şi 

utilizându-se raţionamentul prin analogie. Modelul şi metoda în sine nu presupun o asemănare 

perfectă cu cazurile reale iniţial specificate, ci numai o analogie rezonabila. Ea constă în 

construirea unui sistem si a cărui descriere coincide cu descrierea sistemului original s până la un 

anumit punct, si poate avea o natură diferită şi este în general mai simplificat şi formalizat. Ideea 

este că, investigând sistemul si 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. 

Modelarea are o mare valoare euristică colaterală, prin utilizarea ei putându-se dezvolta spiritul 



de observaţie, capacitatea de analiză şi sinteză, creativitatea. Ideea ar fi să putem determina 

elevii să descopere singuri modelul. Astfel elevul se obişnuieşte să creeze noi probleme ce trebuie 

rezolvate, să adapteze algoritmi cunoscuţi la situaţii noi etc. 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. Formalizarea necesită cunoştinţe dobândite în studiul 

altor discipline, fundamentate teoretic, iar accesibilitatea formalizării este condiţionată de factori 

specifici nivelului de cunoştinţe dobândite anterior, de categoria de vârstă, de capacitatea de 

asimilare (a 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 de cunoaşterea modului de organizare a datelor, de cunoaşterea 

profundă a structurilor de date posibile a fi prelucrate uşor de către calculator. Etapa cea mai 

importantă este cea a descoperirii algoritmului, urmată de stabilirea modului de organizare a 

datelor, dar importanţa acestui ultim aspect este esenţială în determinarea performantelor 

produsului program care implementează algoritmul. Modelarea (ca metodă pedagogică) este definită 

ca un mod de lucru prin care gândirea elevului este condusă la descoperirea adevărului cu ajutorul 

modelului, graţie raţionamentului prin analogie. Modelarea similară constă în realizarea unui 

sistem de aceeaşi natură cu originalul care să permită evidenţierea trăsăturilor esenţiale ale 

originalului. O gamă variată de probleme sunt 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 

de rezolvare a problemei celor opt dame, şi, prin mici modificări, el poate obţine multe alte 

programe care implementează algoritmi ce rezolvă probleme clasice, cum ar fi: generarea 

aranjamentelor, combinărilor, problema parantezelor, partiţiile unei mulţimi, problema celor opt 

turnuri etc. Similar se procedează în rezolvarea problemelor care necesită utilizarea stivelor sau a 

cozilor, folosind operaţiile elementare cu elementele acestor structuri dinamice elementare. 

Pentru detalii, vezi Anexa l şi Capitolul 6. Modelarea analogică nu presupune o asemănare 

perfectă cu originalul, ci numai folosirea unei analogii. Momentele cunoaşterii în procesul 

modelării sunt: 

• Trecerea de la original la model. 

• Transformarea modelului sau experimentarea pe model. 

• Transferul pe original a rezultatelor obţinute pe model. 

Verificarea experimentală pe original a proprietăţilor obţinute pe model.  

 

Trecerea de la original la model se face prin simplificare. Se impune ca simplificarea să nu 

fie exagerată, pentru a nu se omite trăsăturile esenţiale ale originalului. Totodată, trebuie să nu se 

scape din vedere 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, informaţii, care poate fi exprimată 

printr-un suport material sau ideal. O clasificare a modelelor după natura suportului sub care se 

vehiculează informaţia poate fi: 



• Modele materiale, care au suport concret şi care se folosesc foarte puţin în 

învăţarea informaticii:  folosirea unui table de şah în rezolvarea problemei celor opt 

dame determină o rapidă înţelegere a mecanismului metodei backtracking ; utilizarea unei  

stive de monede de dimensiuni diferite pentru înţelegerea rezolvării problemei  

turnurilor din Hanoi. Nu trebuie exclusă posibilitatea învăţării direct pe obiectul  de 

studiu, caz întâlnit (şi recomandat) în studiul structurii şi arhitecturii sistemelor de  

calcul, unde prezentarea părţilor componente ale unui sistem de calcul şi a conexiu  

nilor dintre ele, în contextul funcţionalităţii ca un ansamblu (sistem), este esenţială.  

• Modele ideale (virtuale), care se exprimă prin imagini, sisteme de simboluri sau 

semne convenţionale. 

Învăţarea informaticii prin modelare presupune două etape, într-o primă etapă, 

învăţarea se va face pe baza modelelor construite „de profesori", etapă în care se vor 

analiza trăsăturile modelului şi compararea lui cu originalul. Pentru a reliefa condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească modelul, se vor da şi contraexemple. în a doua etapă, elevii vor fi 

deprinşi să construiască singuri modele. Importanta descoperirii modelului de către elev constă în 

faptul că elevul este obişnuit să reprezinte într-o formă standard condiţiile impuse de problemă şi-şi 

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, analizeze şi perfecţioneze printr -o 

comunicare continuă şi constructivă. Folosirea modelelor în învăţare deschide pentru informatică 

o impresionantă arie de aplicabilitate (inclusiv utilizarea ei în predarea altor discipline, de la artele 

plastice la cele mai diverse domenii ale tehnicii). 

 

1.5. 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 intuiţie din titlu înseamnă 

utilizarea oricărui raţionament inductiv, în contextul temei şi bagajului de cunoştinţe ale elevului. 

Utilizarea intuiţiei împreună cu exemplificarea necesară poate implica folosirea a diverse 

modalităţi şi tehnici didactice datorită diversităţii materialului de studiu. Exemplificarea sau 

demonstrarea materialului intuitiv presupune utilizarea obiectelor reale, cum ar fi: material 

grafic (planşe, scheme); retroproiector/videoproiector şi material pretipărit; calculator (imagini 

grafice, multimedia, power point). in acest context putem spune că: Prin demonstrarea 

materialului intuitiv se înţelege prezentarea sistematică şi organizată a unor obiecte, procese etc. 

sau producerea unor experienţe, fenomene în fala elevilor, cu scopul de a uşura înţelegerea şi 

executarea corectă a unor activităţi. Un rol deosebit îl joacă astfel intuiţia (intuiţia este o 

experienţă mentală ; înseamnă o simplă observare şi notare a unor fapte; intuiţia poate fi 

asimilată cu un raţionament de lip inductiv). Intuiţia realizează corelaţia dintre imagine şi cuvânt, 

fiind atât sursă de cunoştinţe, cât şi mijloc de verificare. Informatica nu poate fi desprinsă decât 

artificial de bazele ei intuitive şi de extinderea ei în realitatea cotidiană. Convertirea principiului 

intuiţiei în metoda demonstraţiei se realizează în funcţie de materialul intuitiv : machete, grafică, 



film didactic, televiziune şcolară, software-uri de învăţare. Materialul intuitiv este frecvent 

folosit în numeroase lecţii, cum ar fi: 

• învăţarea algoritmilor de sortare, unde prin diferite moduri de reprezentare sunt 

urmărite grafic valorile care se compară şi se schimbă între ele, conducând la  

ordonarea şirului. 

• învăţarea metodei backtracking, unde folosind materialul natural se urmăreşte formarea 

soluţiei prin avansări şi întoarceri repetate. 

• Vizualizarea ocupării şi eliberării zonelor de memorie prin alocarea dinamică a 

variabilelor. 

• Ilustrarea modului de lucru cu elementele listelor simplu şi dublu înlănţuite, a stivelor 

şi a cozilor. 

• Echilibrarea arborilor binari (arbori AVL). 

Ţinând cont de eficienţa transmiterii informaţiei prin mijloacele vizuale (inclusiv 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 filme (casete video) 

didactice care să urmărească cu exactitate programa şcolară creează facilităţi de predare multor 

discipline şi ar permite elevului să poată revizualiza predarea lectici. 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. Este evident că acest mijloc didactic nu poate înlocui 

(nici măcar suplini) exerciţiul individual şi nici prezenţa efectivă a cadrului didactic. Efortul profe-

sorului este însă cu totul special. Nu este suficient ca un elev să vadă un material, el trebuie 

învăţat să vadă. Poate că în acest moment ar trebui să aducem în discuţie euristicile şi 

încurajarea creativităţii. Se pot pune în evidenţă chiar euristici pentru dezvoltarea creativităţii: 

• Încercaţi să aveţi cât mai multe idei. Cu cât sunt mai multe, cu atât puteţi selecta 

câteva „bune". 

• „Inversaţi" (reformulaţi, reiteraţi, puneţi într-un alt context etc.) problema. 

• „Ghiciţi" o soluţie la întâmplare (chiar 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.  

1.6. 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. Avantajele 

metodei exerciţiului sunt: 

• Se poate forma o gândire productivă, creatoare, cu implicaţie financiară.  

• Se oferă posibilitatea câştigării unei anumite independenţe. 

• Se oferă posibilitatea iniţierii unui dialog-conversaţie cu obiective precise asupra 

unor metode şi soluţii. 

• Se activează atitudinea critică şi poate creşte discernământul elevilor în privinţa celor 



mai bune metode de lucru. 

• Se oferă profesorului o anumită posibilitate de a analiza şi evalua activitatea sau 

performanţele generale ale unui elev. 

Condiţia primordială de reuşită este dată în principal de selecţia corespunzătoare a 

problemelor sau exerciţiilor, precum şi de activitatea de îndrumare-proiectare. Prin urmare, 

exerciţiile sunt acţiuni efectuate în mod conştient şi repetat de către elev cu scopul dobândirii 

unor priceperi şi deprinderi şi chiar cunoştinţe noi, pentru a uşura alte activităţi şi a contribui la 

dezvoltarea altor aptitudini, însuşirea cunoştinţelor de informatică este organic legată de exersarea 

utilizării unor softuri de aplicaţie, de rezolvarea unor probleme de programare etc. 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; oferă posibilitatea 

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 posibilitatea 

depistării şi eliminării erorilor. 

Este clar că metoda nu contribuie numai la formarea priceperilor şi deprinderilor de lucru 

cu calculatorul, ci contribuie substanţial la dezvoltarea unui raţionament flexibil şi operant. Pentru 

profesor, alegerea, formularea şi rezolvarea problemelor şi apoi exploatarea rezultatelor obţinute 

constituie o sarcină de importanţă deosebită. Alegerea problemelor este condiţionată de programa 

analitică, succesiunea prezentării noţiunilor în manuale, metodele de rezolvare ce pot fi folosite şi 

de elevii cărora li se adresează. Formularea problemelor trebuie să ţină cont de noţiunile 

cunoscute de elevi, să fie clară, concisă (ncambiguă) şi să folosească limbajul de specialitate 

numai în măsura în care este cunoscut elevilor. Rezolvarea trebuie să aibă în vedere obţinerea 

rezultatelor pe căi clare şi uşor de verificat, reţinerea tipurilor de raţionamente folosite, 

deschiderea perspectivei pentru rezolvarea unor probleme analoagc sau mai complexe. 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. în 

subsecţiunile care urmează insistăm asupra unor particularizări. 

1.6.1. Exerciţii şi probleme de recunoaştere a unor noţiuni,  formule, metode 

De exemplu, elevilor li se prezintă metoda backtracking. Utilizând-o, se pot descrie 

algoritmii care generează permutările, aranjamentele, combinările, apoi li se poate cere să 

genereze toate funcţiile injective, surjective, bijective definite pe o mulţime cu m elemente, cu 

valori într-o mulţime cu n elemente. 

1.6.2. Exerciţii şi probleme aplicative ale unor formule sau algoritmi cunoscuţi 

Cunoscând modul de lucru cu clementele 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 ele trezesc interesul. Repetarea lor 

nejustificată poate conduce la efecte contrarii. Contraexemplele însoţite de o analiză amănunţită 

vin să sublinieze trăsăturile esenţiale, în acelaşi timp, analiza erorilor este utilă prin faptul că 

dezvăluie anumite lacune în cunoştinţele elevilor. 

1.6.3. Probleme care permit însuşirea unor noţiuni 



Specifice informaticii sunt problemele al căror grad de dificultate creşte treptat, o dată cu 

formarea şi asimilarea noţiunii, fiecare nouă problemă aducând un plus de dificultate, în 

rezolvarea unei probleme de programare este necesar să se ţină seama de următoarele etape : 

• Analiza iniţială a problemei prin care se stabileşte formatul şi natura datelor de 

intrare, intervalele de variaţie a datelor de intrare, a variabilelor de lucru (date intermediare), 

precum şi formatul şi intervalele de variaţie a datelor de ieşire. Tot în această etapă se va stabili 

un algoritm (plan) de rezolvare, exprimat, eventual, în limbaj natural, pe baza căruia se va 

permite fiecărui elev să lucreze independent.  

• Rezolvarea propriu-zisă a problemei este etapa în care se realizează transpunerea într-

un limbaj de programare a algoritmului stabilit în prima etapă, în prealabil, 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, trebuie să se  

sublinieze, dacă este posibil, calea optimă. 

• Verificarea soluţiei sau soluţiilor obţinute va permite elevului să-şi dea seama dacă 

soluţia obţinută este cea corectă, în această etapă intervine profesorul cu seturi de  

date de test care să cuprindă, dacă este posibil, majoritatea (dacă nu toate) cazurilor  

ridicate de problemă şi în special cazurile critice, la limita, ale datelor de intrare. 

Aceste etape cuprind în esenţă: însuşirea enunţului; discutarea problemei şi stabilirea 

algoritmului de rezolvare; rezolvarea propriu-zisă; verificarea soluţiilor. Ele se pot modifica 

după natura problemelor. Acolo unde problema permite mai multe căi de rezolvare, profesorul 

analizează toate aceste căi şi le selectează pe cele mai importante, propunându-le spre rezolvare pe 

grupe, comparând rezultatele, avantajele şi dezavantajele fiecărei metode în parte. Se va evidenţia 

în mod obligatoriu cea mai bună soluţie. 

Exemplu. Se cere elevilor determinarea arborelui parţial de cost minim asociat unui graf, 

prin algoritmul lui Kruskal. 

În prima etapă: 

Se analizează enunţul. 

Se verifică dacă elevii cunosc noţiunea de arbore şi de arbore parţial de cost minim. 

Pe tablă se desenează un graf oarecare, se numerotează nodurile şi se stabilesc costurile 

muchiilor. 

Se stabilesc datele de intrare, formatul acestora, tipul lor (deja se gândeşte în direcţia 

implementării într-un limbaj de programare); în acest caz datele de intrare se vor citi dintr-un 

fişier text cu înregistrări de forma: 

n - numărul de noduri ale grafului; 

i,   j ,   ai,j . - muchia de la nodul i la nodul y are costul a. • 

Fişierul va conţine un număr de înregistrări de forma celor  de mai sus, egal cu numărul 

de muchii al grafului. 



Aici poate interveni profesorul, solicitând elevilor sau prezentând o formă mai 

condensată a fişierului de intrare, cu înregistrări de forma: 

n - numărul de noduri ale grafului; 

1 i1  a1, i l  i2 a1,i2 ... ik a 1 , i k  - nodul l are vecinii i1, i2, . . . ,  ik, cu ik>1, iar 

costurile acestor muchii sunt a1,il, a1,i2, .. . ,  a, 1,ik 

2  j1  a2, j1  -nodul 2 are vecinii j1 ,  j2,......j t ,  cu jk>2, iar costurile acestor muchii 

sunt a2,j1, a2,j2, . . . ,  a2,jt 

.................................. 

n -1  1 1  a n - 1 , 1 1  - nodul n-1 poate avea cel mult un vecin mai mare decât el, nodul n. 

Dacă un nod nu are vecini mai mari decât el, linia din fişierul de intrare corespunzătoare acelui 

nod va lipsi. 

Vom construi fişierul de intrare pentru graful desenat pe tablă, pe care îl vom folosi ca 

prim fişier de test 

În a doua etapă: 

Se va stabili modul de memorare a datelor de intrare. Elevii vor fi tentaţi să reprezinte 

graful printr-o matrice de adiacenţă (simetrică), iar într-o altă matrice, tot simetrică, costurile 

muchiilor - sau, în cel mai fericit caz, printr-o singură matrice, atât costurile muchiilor, cât şi 

graful. Aici trebuie să intervină profesorul. El va sublinia risipa de memorie realizată prin acest 

tip de memorare şi va propune sau va încerca să obţină de la elevi o memorare mai eficientă 

(printr-un vector) a grafului şi costurilor muchiilor. Se va defini un tip de dată numit muchie: 

muchie   :    record 

i,j:byte; 

a:byte; 

end; 

cu semnificaţia că i, j sunt vârfurile muchiei, iar a - costul ei şi se va aloca un vector de 

muchii, a cărui dimensiune maximă se va stabili împreună cu elevii. Profesorul va prezenta 

Algoritmul lui Kruskal. Apoi se consideră iniţial arborele parţial vid. Se va selecta muchia de 

cost minim neselectată anterior şi care nu formează un circuit cu muchiile deja selectate; 

procedeul se opreşte după selectarea a n - l muchii (< 16>, <25>, < 36 >). Se insistă asupra 

criteriului de oprire, profesorul având două posibilităţi: să prezinte el criteriul şi să verifice cu 

clasa de ce acesta este cel corect, sau să încerce să obţină de la clasă un criteriu de oprire. 

Următoarea problemă care trebuie abordată este cea a alegerii muchiei. Evident că prin ordonarea 

crescătoare a vectorului de muchii acestea vor putea fi selectate în ordinea crescătoare a costurilor 

lor, dar se pune problema eliminării muchiilor care formează circuite. Aici se va obţine de Ia clasă 

o soluţie, ţinând cont că determinarea componentelor conexe ale unui graf a fost deja rezolvată. 

Se va stabili algoritmul de ordonare a vectorului de muchii şi modul de memorare a nodurilor 

selectate pe parcursul determinării arborelui parţial de cost minim. Tot în această etapă, se va 

determina o soluţie în cazul numeric prezentat în figura de pe tablă.  



În a treia etapă li se va propune elevilor implementarea algoritmului fie cu memorarea 

datelor de intrare în matrice, fie în vectorul de muchii, pe grupe de lucru. Li se poate cerc chiar 

folosirea de algoritmi de sortare diferiţi, pentru a constata faptul că soluţia nu este unică şi, în 

plus, li se va cere să determine cauza obţinerii de soluţii diferite, dar optime. Profesorul va 

supraveghea implementarea solicitând elevilor verificarea etapă cu etapă a realizării programului, 

prin afişarea temporară chiar a unor rezultate intermediare, în ultima etapă, elevii vor proba 

corectitudinea programului prin folosirea de date de test construite de ei şi prin noi teste propuse 

de către profesor, dar aceste teste vor fi prezentate sub formă grafică, prin desen pe tablă ele., 

pentru ca ei să construiască singuri fişierul de intrare, în final se vor propune elevilor, spre 

rezolvare, probleme care să utilizeze rezultatul obţinut sau să folosească tehnici asemănătoare - 

evident, fără a li se specifica acest lucru. 

Problemă. O localitate având n puncte vitale, legate prin străzi a căror lungime se 

cunoaşte, este complet înzăpezită. Primăria, care nu dispune de suficiente rezerve de combustibil, 

este obligată să deszăpezească un număr de străzi, astfel încât toate punctele vitale ale localităţii 

să fie accesibile din fiecare punct şi să realizeze un consum minim de carburant. Să se determine 

străzile care trebuie deszăpezite ştiind că orice consum de carburant este direct proporţional cu 

lungimea drumului deszăpezit. Exemplul prezentat subliniază importanţa şi consecinţele pe care 

le are asupra modului de rezolvare a unei probleme modul de organizare a datelor de intrare şi 

a celor intermediare, de lucru. O posibilă clasificare a problemelor/exerciţiilor (relativ la 

capacităţile intelectuale pentru rezolvare) ar fi: 

Exerciţii de recunoaştere a unor noţiuni (unitate curentă de I/E, unitate de disc, 

memorie internă, comandă externă, programe executabile de tip .corn sau .exe, HTTP-uri, telnet 

etc.). 

Exerciţii aplicative (programe pentru transcrierea unor formule, pseudocoduri). 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.  

Exerciţii grafice - planşe, vizualizări. 

Exerciţii complexe - presupun o analiză mult mai detaliată a problemei în ansamblu şi 

implică descompunerea problemei în subprobleme, succesiv, până în momentul în care rezolvarea 

subproblemelor elementare este cunoscută. 

În rezolvarea exerciţiilor este importantă crearea posibilităţii îndeplinirii unei inde-

pendente (individual, grup, echipă). Pentru formarea unor priceperi sau abilităţi legate de munca 

independentă se poate utiliza şi aşa-numita formulă a exerciţiilor comentate. Aceasta constă în 

rezolvarea exerciţiilor de către toţi elevii, în timp ce un elev desemnat explică permanent 

rezultatele obţinute. 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 este deosebit de activă). Discuţiile suplimentare sunt obligatorii în acest caz. Se vor 

evidenţia permanent avantajele şi dezavantajele rezolvărilor propuse, alte metode posibile de 

rezolvare, idei privind utilizarea acestor rezolvări în lecţiile următoare, particularizări ale lor în 

lecţiile anterioare. 



CURS  8 – METODICA PREDĂRII INFORMATICII 

EVALUAREA ÎN INFORMATICĂ. 

 

8.1. Introducere în problematica generală a evaluării 

 În contextul educaţional actual, problematica evaluării capătă o importanţă din ce în ce mai 

mare în activitatea factorilor de decizie, a specialiştilor şi, mai ales, a practicienilor. Influenţa 

evaluării, în special prin intermediul examenelor, se face tot mai resimţită atât asupra activităţii de 

predare, cât şi asupra celei de învăţare. Profesorul, cât şi elevul sunt cei dintâi interesaţi în realizarea 

unei evaluări obiective, bazată pe criterii unitare, cunoscute şi aplicate în practica şcolară curentă. 

 În perspectiva noului bacalaureat cu probe de tip grilă, elevii trebuie să fie pregătiţi să 

facă faţă unor astfel de teste grilă. În acest scop, acest capitol face o scurtă prezentare a 

modului cum ar trebui construite testele grilă la informatică.  

 În cadrul procesului de învăţământ, activităţile de predare, învăţare şi evaluare constituie 

elemente importante care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia 

dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o reacţie în lanţ, 

care impune revenirile şi revizuirile necesare. De aceea,  predarea-învăţarea-evaluarea trebuie 

proiectate în acelaşi timp. 

 Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 

 Măsurarea  rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate 

scopului urmărit (probe scrise/orale/practice, proiecte, portofolii); 

 aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de core ctare şi notare, 

descriptori de performanţă, etc); 

 formularea  concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obţinute în vederea 

adoptării deciziei educaţionale adecvate. 

În general evaluarea performanţelor elevilor are mai multe funcţii, dintre care amintim : 

 funcţia  diagnostică 

 funcţia prognostică 

 de certificare 

 de selecţie 

Pe lângă aceste funcţii generale, există şi câteva funcţii specifice pe care evaluarea le 

îndeplineşte, dintre care amintim: 



 funcţia motivaţională, de natură să stimuleze activitatea de învăţare a elevilor prin 

valorificarea optimală a feedback-ului pozitiv oferit de către actul evaluativ în sine. 

 funcţia de orientare şcolară şi profesională, prin intermediul căreia evaluarea 

performanţelor elevilor furnizează informaţii utile elevilor în vederea alegerii formei 

corespunzătoare de învăţământ. 

Teoria  şi practica  pedagogică operează  cu mai multe clasificări ale tipurilor de evaluare. Cele mai 

uzuale tipuri de evaluări le amintim şi noi . După modul în care se integrează în desfăşurarea 

procesului didactic, evaluarea poate fi de trei tipuri: 

 evaluare iniţială : se realizează la începutul unui  nou ciclu de învăţare. 

 evaluare formativă : însoţeşte întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări 

sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii 

 evaluarea sumativă : se realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de 

instruire. 

Dacă se urmăreşte drept criteriu  cine realizează evaluarea,  aceasta poate fi de două tipuri: 

 evaluare internă : este efectuată de aceeaşi persoană/instituţie care a asigurat realizarea 

procesului didactic. 

 evaluare externă: este efectuată de o  persoană/instituţie alta decât de cea care a asigurat 

realizarea procesului didactic. 

În ce priveşte metodele de evaluare, teoria şi practica evaluării discriminează între metodele 

tradiţionale de evaluare şi cele complementare. 

Metodele tradiţionale de evaluare  sunt denumite atsfel datorită consacrării lor în timp ca fiind 

cele mai des utilizate. Din această categorie fac parte : 

 probele orale; 

 probele scrise; 

 probele practice; 

Dacă aceste metode tradiţionale sunt foarte cunoscute şi aplicate de toţi dascălii, în schimb 

metodele complementare de evaluare, au un potenţial formativ ce susţine individualizarea actului 

educaţional prin sprijinul acordat elevului, fiind mai puţin cunoscute. Dintre acestea amintim: 

 observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor; 

 investigaţia; 

 proiectul; 

 portofoliul; 

 autoevaluarea. 



Trebuie să sublinem faptul că metoda  este cea care conturează întregul demers de 

proiectare şi realizare a acţiunii evaluative, de la stabilirea obiectivelor de evaluare şi până la 

construirea şi aplicarea instrumentului de evaluare prin care intenţionăm să obţinem informaţiile 

necesare şi relevante pentru scopurile propuse. Din această perspectivă, instrumentul de evaluare 

este parte integrantă a metodei, fiind cel care concretizează la nivel de produs opţiunea 

metodologică a profesorului pentru măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor şi competenţelor elevului 

într-o situaţie educaţională bine definită.  

 

8.2. Calităţile instrumentelor de evaluare 

Utilizarea testelor ca principal instrument de evaluare (aplicaţia multimedia realizată se 

bazează pe aceste teste) în practica şcolară curentă sau în situaţie de examen poate include un 

potenţial risc în momentul în care în proiectarea acestora nu se ţine cont de calităţile acestuia, 

calităţi indispensabile în condiţiile în care  se doreşte realizarea de consistenţe a măsurării în 

evaluare. Tocmai de aceea, este relativ dificil ca testele elaborate de profesori să satisfacă toate 

aceste  calităţi tehnice în condiţii optime, dar acest lucru putând fi înlăturat în momentul în care 

testele sunt produse de o instituţie specializată în acest sens.  

Principalele calităţi ale unui instrument de evaluare, pe care îl vom numi în continuare test 

(pentru simplitate) sunt : validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi aplicabilitatea. 

Validitatea  unui test este exprimată de acurateţea cu care testul respectiv măsoară ceea ce 

intenţionează să măsoare. În consecinţă, a aprecia dacă un test măsoară ceea ce si-a propus să 

măsoare, nu se poate face decât în relaţie cu scopul testului respectiv. Prima întrebare la care trebuie 

să răspundă autorul testului este : ce intenţionez să măsor prin intermediul acestui instrument? 

Prima constatare pe care o poate face este aceea că trebuie să se raporteze la ceea ce este capabil să 

măsoare în momentul respectiv, motiv pentru care, de regulă, prin proiectarea unui test se cere 

elevilor să răspundă la anumite cerinţe şi sarcini de lucru care li se dau de rezolvat..Consecinţa 

directă a acestui fapt este că ceea ce măsurăm sunt doar comportamente. Este mult mai greu de 

realizat măsurarea acelor aspecte  care ţin de interesele elevilor, de abilităţile acestora sau de latura 

afectiv-atitudinală a personalităţii elevilor. Aceste aspecte nu pot fi măsurate în mod direct. 

În cadrul unui test nu trebuie să existe elemente de interferenţă. De exemplu, un test care 

măsoară gradul de exersare a unui algoritm de analiză gramaticală nu trebuie scris într-un limbaj 

greu accesibil vârstei elevilor sau să ridice probleme de vocabular sau stil, pentru că în acest fel vor 

fi măsurate abilităţile de stăpânire a elementelor de limbă şi abia în plan secundar cele presupuse de 

analiza gramaticală. 



De asemenea, pentru ca un test să fie considerat valid, trebuie să acopere întregul conţinut al 

programei de examen într-un mod adecvat, ţinând cont de lungimea, ponderea sau importanţa 

diferitelor aspecte ale conţinutului la care face referire. 

În teoria şi practica pedagogică există mai multe tipuri de validitate. Dintre acestea vom 

trece în revistă pe cele mai importante tipuri: 

 validitate de conţinut; 

 validitate de construct; 

 validitate  concurentă; 

 validitate predictivă; 

 validititate de faţadă; 

Validitatea de conţinut  relevă măsura în care testul acoperă în mod uniform elementele de 

conţinut majore pe care acesta le testează . Aprecierea validităţii de conţinut se face prin estimarea 

concordanţei dintre itemii testului şi obiectivele operaţionale definite pe baza conţinuturilor 

esenţiale ale programului de instruire. 

Validitatea de construct  exprimă acurateţea cu care testul măsoară un anumit construct 

specificat ( de exemplu: inteligenţa, creativitatea , succesul şcola, etc.). De asemenea, acest tip de 

validitate vizează concordanţa dintre natura itemilor şi obiectivele corespunzătoare  conţinuturilor 

supuse evaluării, deci raportul item-nivelul învăţării. 

Validitatea concurentă face referire la concordanţa dintre rezultatele obţinute de un elev la 

un test şi unele criterii de comportament similare. În consecinţă, validitatea concurentă reflectă 

măsura în care scorurile înregistrate la un test relaţionează cu alte măsuri realizate asupra aceloraşi 

abilităţi. 

Validitatea predictivă  vizează măsura  în care testul poate face prognoza performanţelor 

viitoare ale elevului. Rezultatele prezente ale testului sunt utilizate pentru a atinge acest scop. Acest 

tip de validitate vizează estimarea /determinarea corelaţiei dintre performanţa înregistrată la  un test 

care a fost administrat şi performanţa la teste care urmează a fi susţinute la aceeaşi disciplină de 

studiu sau asupra aceleiaşi extensii curriculare. 

Validitatea de faţadă (Face Validity) exprimă măsura în care testul este relevant şi 

important pentru cei care sunt testaţi. De  exemplu, un test care evaluează conţinuturi de dimensiuni 

diferite sau considerate a fi de importanţă diferită, trebuie să exprime acest fapt printr-o pondere 

diferită a itemilor pe unităţi de conţinut specifice. 

Printre factorii  care influenţează validitatea unui test se includ: 

- indicaţii neclare; 



- nivelul de dificultate inadecvat al itemilor de test; 

- itemi incorecţi din punct de vedere tehnic; 

- test prea scurt; 

- administrarea şi/sau corectarea necorespunzătoare a testului; 

- ignorarea variabilei desemnate prin caracteristicile grupului căruia i se administrează 

testul. 

Fidelitatea reprezintă calitatea unui test de a produce  rezultate constante în urma aplicării 

sale repetate.Un test caracterizat printr-un grad ridicat de fidelitate, aplicat în condiţii identice, 

aceluiaşi grup de elevi, dar în diferite ocazii, trebuie să conducă la obţinerea aceloraşi rezultate (sau 

cu diferenţe minime). 

Fidelitatea unui test are legătură directă cu modul în care se asigură consistenţa măsurării, 

din perspectiva unei consistenţe peste timp, de la o persoană la altă persoană, dintr-un loc în altul. 

Printre factorii care influenţează fidelitatea menţionăm : 

 lungimea testului. Cu cât testul este mai lung, cu atât creşte fidelitatea sa; 

 dispersia scorurilor. Cu cât împrăştierea scorurilor este mai mare, cu atât testul este mai 

fidel; 

 opţiunea asupra tipului de item şi corectitudinea tehnică  cu care itemii respectivi sunt 

construiţi. Testul format majoritar de itemi obiectivi are o fidelitate crescută. 

 modul în care testul a fost administrat (timpul suficient alocat, instrucţiunile de test 

furnizate, condiţiile asigurate: spaţiul, temperatura, lumina, zgomotul, etc.) 

 schema de notare. O schemă de notare clară şi bine structurată creşte fidelitatea testului.. 

După cum se observă există o serie întreagă de factori, legaţi de validitatea şi fidelitatea 

testului, factori  de care trebuie să ţinem cont atunci când concepem un test. Există o legătură între 

validitatea şi fidelitatea testului.. În primul rând fidelitatea este o condiţie necesară, dar nu şi 

suficientă pentru validitate. În al doilea rând, un test poate fi fidel fără a fi valid, deoarece el poate 

măsura altceva decât şi-a propus să măsoare. În al treilea  rând, dacă încercăm să îmbunătăţim 

fidelitatea este foarte important să ne asigurăm că acest demers nu afectează validitatea testului 

respectiv.  

 

4.3. Tipuri de itemi 

Un lucru foarte important, mai ales din perspectiva realizării testelor grilă care se pretează la 

aplicaţiile multimedia, este acela al alegerii tipurilor de itemi care vor forma testul. Vom trece în 



revistă principalele tipuri de itemuri folosite la realizarea testelor. De asemenea, vom discuta în 

paragraful următor fiecare item particularizând pentru cazul obiectului Informatică. 

Pentru o mai bună înţelegere a acestei problematici vom opera cu următoarea definiţie de 

lucru a itemului: 

Item = <întrebare> +  <formatul acesteia> + <răspunsul aşteptat> 

Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi 

itemii. Unul din criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit în 

corectare. În funcţie de acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii : 

-itemi obiectivi; 

-itemi semiobiectivi; 

-itemi subiectivi (cu răspuns direct ). 

 

Itemii obiectivi asigură un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare şi 

testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval de timp relativ scurt. Răspunsul 

aşteptat este bine determinat, ca şi modalitatea de notare a acestuia. 

 Itemii semiobiectivi permit ca răspunsul aşteptat să nu fie totdeauna unic determinat, 

modalitatea de corectare şi notare inducând uneori mici diferenţe de la un corector la altul. Aceştia 

testează o gamă mai variată de capacităţi intelectuale, oferind în acelaşi timp posibilitatea de a 

utiliza şi materiale auxiliare în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse. 

 Itemii subiectivi(cu răspuns deschis) solicită un răspuns amplu, permiţând valorificarea 

capităţilor creative ale elevilor. Aceştia sunt relativ uşor de construit, principala problemă 

constituid-o modul de elaborare a schemei de notare astfel încât să se poată obţine unitate şi 

uniformitate la nivelul corectării. 

 Aceste tipuri de itemuri le vom discuta şi exemplifica mai departe pentru cazul 

obiectului Informatică.  

 

4.4. Itemi obiectivi 

 Fie că este vorba de activităţi de proiectare şi programare, fie că este vorba de activităţi de 

utilizare şi combinare a instrumentelor informatice, lucrul cu computerul implică formulări 

standardizate, lipsite de echivoc, itemii obiectivi şi cei semiobiectivi reprezentând instrumente de 

evaluare frecvent folosite la disciplina Informatică. 

 Cu toţii ştim că itemii obiectivi au foarte multe calităţi cum ar fi :structurarea sarcinilor 

propuse, standardizarea formatului lor de prezentare, corelarea strictă a sarcinilor cu obiectivele de 



evaluat, capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conţinut într-un timp relativ scurt, 

obiectivitate privind aprecierea răspunsului, posibilitatea de asociere a unui sistem de notare relativ 

simplu.  

 

4.4.1. Itemi cu alegere duală. Exemple din INFORMATICĂ 

Alegerea duală presupune formularea unei cerinţe cu două variante complementare de 

răspuns ( Adevărat/Fals, Da/Nu, Corect /Incorect ). 

Se pot verifica prin intermediul itemilor cu alegere duală: 

- cunoştinţe legate de corectitudinea sintactică a unor expresii ( comenzi, instrucţiuni,  

notaţii, etc. ); 

- înţelegerea semnificaţiei unor noţiuni din terminologia de specialitate (denumiri, 

instrumente de prelucrare, metode de rezolvare, etc); 

- recunoaşterea unor explicaţii, definiţii sau imagini. 

Itemii de acest tip se prezintă sub forma unor întrebări sau enunţuri, efortul elevului 

reducându-se la identificarea unui răspuns din două posibile. Achiziţiile evaluate prin itemii cu 

alegere duală sunt de regulă rudimentare. Fac excepţie enunţurile care pun în evidenţă justificări ale 

unor proprietăţi, operaţii sau reguli, justificări care necesită achiziţii cognitive superioare. 

Tot în categoria itemilor cu alegere duală se pot realiza cerinţe ce necesită din partea 

elevului operaţii de anticipare a efectului unei operaţii prin aplicarea unui sistem riguros de 

cunoştinţe într-un context nou. Aceştia sunt itemii cu cel mai înalt grad de dificultate. Trebuie 

remarcat faptul că lipsa acestor itemuri, care pun în evidenţă elementele sistematice întâlnite  în 

utilizarea unui produs soft, conduc la un experimentalism accentuat care împiedică formarea 

capacităţii elevului de a se adapta situaţiilor noi, neexersate. 

Itemii cu alegere duală îi întânim foarte des în testele grilă, teste grilă rulabile şi în aplicaţii 

multimedia. Factorul de discriminare fiind însă extrem de mic, elevul va putea obţine un rezultat 

acceptabil la un test format numai din astfel de itemi alegând la întâmplare un răspuns dintre cele 

două admise pentru fiecare item în parte. De obicei, itemii cu alegere duală sunt formulaţi în 

combinaţie cu itemii subiectivi de tipul „Justificaţi ...”, „Scrieţi varianta corectă ...”, 

„Explicaţi în ce constă eroarea ...”. În aceste cazuri o parte din punctaj se distribuie pentru 

justificarea răspunsului.  

Pentru proiectarea corectă a itemurilor cu alegere duală este necesară respectarea 

următoarelor cerinţe: 

 formularea clară a enunţului, fără ambiguităţi sau formulări incomplete. 



Exemplu: Întrebarea„Este corectă structura IF(x<3 )AND (x >9) THEN Halt?”  

generează o altă întrebare : din ce punct de vedere? Din punct de vedere sintactic este 

corectă, dar din punct de vedere semantic  nu este corectă.  

 dacă se solicită aprecierea cu ADEVĂRAT/FALS, se vor evita enunţurile foarte 

generale; 

 selectarea unor enunţuri relevante pentru domeniul de cunoaştere sau categoria 

de competenţă testată. 

Exemplu : Propoziţia „Orice sistem de operare este format din una sau mai multe 

componente. (ADEVĂRAT/FALS) ” este nesemnificativă din punct de vedere ştiinţific. 

 se va evita utilizarea unor enunţuri negative, acestea conducând la 

raţionamente ce folosesc dubla negaţie, inducând un grad înalt de ambiguitate; 

Exemplu: Enunţul „Un sistem de calcul nu are decât o componentă: cea fizică” 

(DA/NU) va fi analizat prin raţionamente derutante de felul: „Da, nu are decât o 

componentă” sau „Nu, nu are decât o componentă”. Este recomadabilă înlocuirea 

enunţului cu următorul „Un sistem de calcul are o singură componentă: componenta 

fizică (CORECT/INCORECT)” . 

 se vor evita enunţurile lungi şi complexe, în care elevul uită de unde a plecat, 

prin eliminarea elementelor redundante. 

 Se va evita introducerea a două idei într-un singur  enunţ, cu excepţia cazului în 

care se doreşte  evidenţierea relaţiei dintre acestea. 

Exemplu:  Enunţul „Parametrii de ieşire ai unui subprogram trebuie să fie transmişi prin 

adresă, dar cei de intrare trebuie transmişi prin valoare.(ADEVĂRAT/FALS)”, conţine o 

primă afirmaţie adevărată iar a doua falsă. Cum relaţia logică dintre cele două propoziţii 

nu este formulată  explicit (adică sau , şi ori, etc), răspunsul va fi ales pe considerente de 

inspiraţie. 

 Enunţurile vor fi aproximativ egale ca lungime. 

 

Exemple:  

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a IX-a 

Obiective:  Recunoaşterea rolului principalelor proceduri şi funcţii utilizate în lucrul cu fişiere text 

( în Pascal). 

Enunţ:  Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecăruia dintre următoarele enunţuri: 



1. Procedura READ poate fi folosită pentru a citi valori numerice dintr-un fişier text deschis 

pentru citire. 

2. Procedura APPEND asociază unei variabile de tip fişier specificat prin numele său. 

3. Funcţia EOF returnează valoarea false dacă s-a ajuns la sfărşit de fişier. 

4. Procedura WRITELN poate fi folosită pentru a scrie într-un fişier text deschis cu ajutorul 

procedurii REWRITE. 

5. Procedura ERASE permite ştergerea unui fişier text de pe disc. 

Barem de corectare şi notare: Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. 1.A, 2.F, 3.F, 

4.A, 5.A 

 

II. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a XII-a 

Obiective:  Proiectarea sistemelor informatice simple . 

Enunţ:  O aplicaţie de gestiune a produselor textile dintr-un depozit furnizează la sfârşitul fiecărei 

luni un raport cu produsele epuizate. Ştiind că există o bază de date STOC.DBF cu informaţii 

despre produsele existente la începutul lunii (cod_produs, nume_produs, cantitate) şi o bază de date 

ACTE.DBF cu date din documentele de primire sau de expediţie marfă din luna curentă 

(cod_produs, tip_operaţie: intrare sau ieşire, cantitatea _transferată) stabiliţi dacă se poate realiza 

situaţia cerută . Dacă răspunsul este DA, explicaţi pe scurt metoda de obţinere a listei cerute. Dacă 

răspunsul este NU, completaţi datele din fiecare bază de date cu câmpurile strict necesare. 

Barem de corectare şi notare: Se acordă  un punct pentru  răspunsul DA şi 3 puncte pentru 

explicarea modalităţii de obţinere a raportului. Explicaţie minimală : se afişează denumirile acelor 

produse pentru care valoarea cantitate +total cantitate intrată – total cantitate ieşită nu este pozitivă. 

Dacă răspunsul este Nu şi se completează lista de câmpuri a ambelor baze de date cu elemente 

plauzibile din punct de vedere practic (preţ, calitate, firmă producătoare) se acordă doar 3 puncte 

din cele 4 posibile.  

 

4.4.2. Itemi de tip pereche. Exemple 

 Itemii de tip pereche solicită stabilirea unor corepondenţe între informaţiile distribuite pe 

două coloane. Prima coloană conţine informaţii de tip enunţ (premise), cea de-a două coloană 

conţinând informaţii de tip răspuns. Elevului i se solicită să asocieze fiecare enunţ cu un unic 

răspuns. 



 Cele două coloane sunt precedate de instrucţiuni de asociere în care i se explică elevului 

tehnica de formare a perechilor ( să unească cu o linie, etc.) şi să precizeze  dacă un răspuns poate fi 

folosit la mai mult de un enunţ. 

 Cu ajutorul acestor itemuri se poate verifica capacitatea elevului de a stabili corelaţii între : 

- funcţii şi instrumente; 

- simboluri şi concepte; 

- termeni şi definiţii; 

- probleme şi metode de rezolvare. 

Itemii de acest  tip permit abordarea unui volum mare de informaţii într-un interval de timp 

relativ redus. Factorul de discriminare este ceva mai mare decât în cazul itemilor cu alegere duală, 

strategia de asociere la întâmplare neconducând decât în situaţii foarte rare la un rezultat  acceptabil 

privind  rezultatul testului. 

Pentru proiectarea corectă a itemilor de tip pereche este necesară respectarea următoarelor 

cerinţe: 

 utilizarea unui material omogen, dintr-o sferă relativ restrânsă. De exemplu, 

folosirea unor cuvinte cheie comune din Pascal şi sistemul de operare MS-DOS pot 

conduce la confuzii. 

 utilizarea unui număr inegal de premise şi răspunsuri. 

 aranjarea listei de răspunsuri într-o ordine logică. 

 aranjarea enunţurilor în listă astfel încât să nu se poată intui o regulă de 

asociere. 

 

Exemple:  

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a IX-a 

Obiective:  Recunoaşterea definiţiilor tipurilor simple predefinite în Pascal. 

Enunţ:  Alegeţi pentru fiecare tip de date scris în coloana stângă, definiţa corespunzătoare din 

dreapta. Atragem atenţia că este posibil ca unii termeni să aibă aceeaşi definiţie, iar unele dintre 

definiţiile propuse pot să nu fie folosite niciodată.  

   tip logic 

REAL   tip caracter 

BOOLEAN  tip întreg fără semn 

BYTE   tip întreg cu valori memorate pe câte 4 octeţi 



DOUBLE  tip întreg cu valori în intervalul [+32768,32767] 

COMP  tip real cu valori memorate pe 6 octeţi 

CHAR   tip real cu valori memorate pe 4 octeţi 

INTEGER  tip real de mare precizie 

WORD  tip real utilizat pentru memorarea numerelor întregi 

Barem de corectare şi notare: Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare definiţie corect aleasă.  

REAL = tip real cu valori memorate pe 6 octeţi   

BOOLEAN = tip logic 

BYTE = tip întreg fără semn    

DOUBLE = tip real de mare precizie   

COMP = tip real utilizat pentru memorarea numerelor întregi   

CHAR = tip caracter    

INTEGER = tip întreg cu valori în intervalul [+32768,32767]   

WORD = tip întreg fără semn   

 

4.4.3. Itemi cu alegere multiplă . Exemple din INFORMATICĂ 

 Itemii cu alegere multiplă sunt  cele mai utilizate tipuri de itemi, în special în testele 

standardizate ( bacalaureat, admitere, etc.). 

Un item cu alegere multiplă este format dintr-un enunţ numit premisă  sau  bază  şi un 

număr de opţiuni din care elevul trebuie să aleagă un singur răspuns numit  cheie. Celelalte 

răspunsuri, neconforme cu cerinţa, dar plauzibile poartă numele de  distractori. 

Prin intermediul itemilor de tip pereche capacitatea elevului de a identifica:  

- definiţii şi notaţii; 

- instrumentul adecvat unei prelucrări; 

- secvenţe de program care realizează o anumită prelucrare; 

- expresii cu o valoare dată; 

- termeni şi expresii de specialitate; 

- metode de rezolvare şi tehnici de implementare. 

Itemii de acest tip permit abordarea unui volum mare de informaţie într-un interval de timp 

relativ redus, deşi nu pot măsura capacitatea elevului de a-şi organiza şi exprima ideile . Sunt  forme 

de testare cu un grad mare de fidelitate, iar factorul de discriminare este mai mare decât în cazul 

celorlalţi itemi obiectivi. Abilitatea profesorului de a elabora distractori cât mai plauzibili, care să 

construiască toate alternativele posibile de a greşi, contribuie la reuşita aplicării testelor cu alegere 



multiplă. Erorile comise de elevi oferă profesorului informaţii suplimentare necesare în autoreglarea 

procesului de învăţământ. 

Pentru proiectarea corectă a itemilor cu alegere multiplă este necesară respectarea 

următoarelor cerinţe: 

 stabilirea clară a cerinţei, în concordanţă cu obiectivul de evaluare; 

 furnizarea tuturor informaţiilor necesare în premisă, eliminându-se materialul 

irelevant. 

 formularea premisei folosind afirmaţii sau întrebări pozitive; 

 construirea unor alternative plauzibile, aflate în concordanţă cu premisa; 

 construirea itemului astfel încât să existe o singură alternativă corectă sau cea mai 

bună; 

 construirea unor alternative astfel încât distractorii să fie în mod cert greşiţi sau mai 

puţini buni, iar varianta cheie să fie în mod cert corectă sau cea mai bună.  

 aranjarea listei de răspunsuri într-o ordine logică, astfel încât  căutarea răspunsului în 

listă să se realizeze cât mai comod. 

 

 Exemple:  

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a X-a 

Obiective:  Determinarea metodei de rezolvare adecvate pentru rezolvarea unei probleme. 

Enunţ:  Se consideră problema: „ În câte  moduri se pot aşeza  m  cai pe o tablă de şah de n x n 

pătrate astfel încât oricare doi cai să nu se atace” ? Pentru rezolvarea corectă a problemei se 

recomandă metoda: 

1) Metoda Divide et Impera 

2) Metoda Backtracking 

3) Metoda Greedy 

4) Calculul direct al numărului de moduri prin intermediul unei formule. 

Barem de corectare şi notare: Varianta corectă este 2.      (1 punct ) 

 

 

II. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a X-a 

Obiective:  Lucrul cu variabile alocate dinamic  



Enunţ:  Stabiliţi ce valoarea se va afişa la executarea următorului program  

Varianta Pascal 

Var  P, Q : ^Integer; 

Begin 

     New(P); 

     New(Q); 

     P^:=4; Q^:=P^ ; 

     If  P= Q THEN   

           Q^:=Q^ + 3; 

    Writeln (Q^); 

End.  

Varianta C 

#include <stdio.h> 

#include <alloc.h> 

void  main() 

{ int *p, *q; 

   p = (int *) malloc (sizeof (int)); 

   q = (int *) malloc (sizeof (int)); 

   *p=4; q =p; 

   if (q==p) *q = *q +3; 

   printf” %d %d \n”, *q); 

} 

1) 0   2) 4   3) 7   4) niciuna din valorile propuse 

Barem de corectare şi notare: Varianta corectă este 2.      (1 punct ) 

 

4.5. Itemii semiobiectivi 

Itemii semiobiectivi formeză o categorie de instrumente de evaluare ce solicită construirea 

parţială sau totală a unui răspuns pe baza unei sarcini definite. 

Itemii semiobiectivi sunt caracterizaţi prin: 

 posibilitatea de a testa o gamă mai largă de capcităţi intelectuale şi rezultate ale învăţării; 

 crearea de situaţii cognitive de nivel mai ridicat prin solicitarea de elaborare a răspunsului şi 

nu de alegere a lui dintr-o mulţime prestabilită, ca în cazul itemilor obiectivi; 

 raportarea parţial subiectivă a profesorului în raport cu răspunsul formulat (răspunsul poate 

fi scris mai ordonat sau mai dezordonat, formularea poate fi mai clară sau mai neclară,  

termenii folosiţi se pot încadra în  nişte standarde ştiinţifice sau pot fi variante particulare ale 

acestora, etc.); 

 posibilitatea asocierii unui sistem de notare în care pot să intervină situaţii neprevăzute ( 

răspunsuri neaşteptate, care comportă raportări noi la barem). 

 

4.5.1. Itemi cu răspuns scurt/de completare 

Itemii cu răspuns scurt solicită ca elevul să formuleze un răspuns scurt sau să completeze o 

afirmaţie astfel încât aceasta să capete sens sau să aibă valoare de adevăr. 

Se pot verifica prin intermediul itemilor cu răspuns scurt şi de completare: 



- cunoaşterea unor noţiuni, termeni sau expresii de specialitate, simboluri, notaţii, etc.; 

- recunoaşterea şi nominalizarea unor elemente vizuale specifice unui anumit mediu 

de lucru; 

- capacitatea de integrare a unor elemente necesare din punct de vedere sintactic sau 

semantic într-un context dat; 

- schimbarea unor elemente dintr-un context dat astfel încât să se realizeze o 

fianalitate precizată. 

Itemii cu răspuns scurt se prezintă cel mai des sub forma unor întrebări. Ei solicită un 

răspuns sub formă restrânsă ( un număr, un simbol, un cuvânt, o expresie, o propoziţie). 

Itemii de completare se prezintă sub forma unui enunţ, unei afirmaţii incomplete. Ei solicită 

găsirea cuvântului sau sintagmei care completează şi dă sens enunţului respectiv. 

Pentru proiectarea corectă a itemilor cu răspuns scurt/ de completare este necesară 

respectarea unor cerinţe: 

 formularea enunţului astfel încât acesta să admită un singur răspuns corect, pe cât posibil; 

 vizarea unui răspuns care să reprezinte o sinteză de cunoştinţe sau un rezultat al înţelegerii 

unei situaţii şi mai puţin o reproducere a unor informaţii. 

 

 

Exemple:  

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a IX-a 

Obiective:  Analiza valorilor variabilelor  prelucrate de un algoritm pseudocod. 

Enunţ:  Completaţi enunţul următor cu valoarea numerică potrivită : 

Structura repetitivă   

 ... 

 Repetă 

 I  I/2 

 Până când i=4 

va asigura executarea instrucţiunii de atribuire de exact 4 ori dacă valoarea iniţială a lui I este 

.............................. 

 Barem de corectare şi notare:  Se acordă un  punct  pentru răspunsul 64. 

 

II. Disciplina : Informatică 



Clasa:  a X-a 

Obiective:  Înţelegerea mecanismului de lucru cu variabile globale în cazul prelucrării lor în 

subprograme. 

Enunţ:  Ce valoare tipăreşte programul ?  

Varianta Pascal 

Var  A : Integer; 

Procedure Alfa; 

Begin 

     A:=7 

End; 

Begin 

   A:=9; 

   Alfa; 

   WriteLn(A); 

End.  

Varianta C 

#include <stdio.h> 

int a; 

void  alfa ( ) 

{ a=7; 

   } 

void  main() 

{ a=9; 

   alfa () ; 

   printf” %d \n”, a); 

} 

Barem de corectare şi notare:   Răspuns  corect : 7.      (1 punct ) 

4.5.2. Întrebări structurate 

Întrebările structurate solicită, printr-un sistem de subîntrebări relative la o temă comună, 

răspunsuri de tip obiectiv, răspunsuri scurte sau de completare prin care se pot evalua cunoştinţele 

complexe referitoare la tema respectivă fără a solicta elaborarea unui răspuns deschis(eseu).  

Se pot verifica prin intermediul  întrebărilor structurate: 

- capacitatea de a urmări, recunoaşte, adapta şi construi un algoritm pe o temă dată sau 

un program într-un limbaj de programare; 

- capacitatea de a realiza, din aproape în aproape, o prelucrare complexă utilizând un 

mediu de lucru informatic. 

O întrebare structurată poate să conţină materiale suport şi informaţii suplimentare ce se 

adaugă treptat, conferind procesului de evaluare varietate, complexitate şi gradualitate. Se pot 

verifica totodată cunoştinţe, dar şi priceperi şi deprinderi sporind gradul de obiectivitate în raport cu 

itemii cu răspuns deschis. 

Pentru proiectarea corectă a întrebărilor structurate este necesară respectarea următoarelor 

cerinţe: 

 redactarea subîntrebărilor astfel încât acestea să solicite răspunsuri simple la început 

crescând pe parcurs dificultatea acestora; 



Citeşte n  {nr. întreg } 

Dacă n > 0  atunci  

 

 m  n  

altfel 

 m  n  

sfarsit dacă 

Scrie  m 

 formularea unor subîntrebări autoconţinute (al căror răspuns corect să nu depindă de 

răspunsul corect la una dintre întrebările precedente ). 

 realizarea concordanţei dintre enunţul general  şi subîntrebările formulate. 

Exemple: 

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a IX-a 

Obiective:  Analiza  algoritmului 

corespunzător unui program 

pseudocod. Adaptarea 

programului pentru diverse 

cerinţe. 

Enunţ:  Se consideră algoritmul alăturat: 

 

 

 

 

1.  

Stabiliţi dacă instrucţiunea   citeşte n  este o instrucţiune de atribuire (Da/Nu) 

2. Stabiliţi dacă instrucţiunea  dacă n >0  ... este o structură de decizie (Da/Nu) 

3.De câte ori se execută instrucţiunea scrie m la o rulare a programului ? 

a) o dată  

b) niciodată    e) depinde de valoarea lui n 

c) de două sau mai multe ori  f) de o infinitate de ori 

d) depinde de valoarea lui m  

4. Care dintre instrucţiunile m  n  şi m n se va executa la o rulare a programului? 

a) prima      d) niciuna dintre ele 

b) a doua    e) depinde de valoarea lui n 

c) şi prima şi a doua  f) depinde de valoarea lui m 

5. Pentru valoarea lui n= -100, stabiliţi ce se va afişa prin programul de mai sus. Se va afişa 

............................................................. 

6. Găsiţi două valori distincte pentru variabila n astfel încât rezultatul rulării programului  să fie 

acelaşi pentru fiecare dintre cele două valori. 

7. Înlocuiţi structura  dacă   ....  cu o instrucţiune de atribuire astfel încât programul obţinut să fie 

echivalent cu cel dat. 



8. Enunţaţi o problemă la a cărei rezolvare se poate folosi structura repreyentată de algoritmul 

prezentat în enunţ. 

Barem de corectare şi notare:  Se acordă  

1) 1 punct  pentru răspunsul NU. 

2) 1 punct  pentru răspunsul  DA. 

3) 1 punct  pentru alegerea literei a)  

4) 1 punct  pentru alegerea literei c) 

5) 1 punct  pentru răspunsul 10. 

6) 1 punct  pentru 2 valori nenule opuse. 

7) 2 puncte pentru  m  || n  

8) câte 0,25 puncte  pentru fiecare dintre următoarele elemente de enunţ ( explicite sau subînţelese): 

rădăcină pătrată, valoarea absolută, valoare întreagă dată şi  0,25 puncte  pentru coerenţa enunţului.  

 

4.6. Itemi subiectivi 

Itemii subiectivi formează o categorie de instrumente de evaluare ce vizează creativitatea 

elevului, originalitatea şi caracterul personal al răspunsului. Deşi sunt uşor de formulat, itemii 

subiectivi ridică probleme privind obiectivitatea  evalării. 

Itemii subiectivi sunt caracterizaţi prin  

 abordarea globală a unei sarcini asociate unui obiectiv ce nu poate fi evaluat prin 

intermediul itemilor obiectivi; 

 crearea unor situaţii cognitive de nivel foarte ridicat prin solicitarea de a realiza 

interacţiuni reale şi complexe între cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi. 

 raportarea subiectivă a profesorului în raport cu răspunsul formulat; 

 necesitatea predefinirii de criterii privind baremul de corectare şi notare, criterii clare, 

judicioase şi puternic anticipative. 

În cazul informaticii se pot elabora itemi subiectivi de tip eseu (structurat sau liber) şi itemi 

de tip problemă (care necesită proiectare, redactare şi uneori implementare a rezolvării ).  

 

4.6.1. Itemii de tip eseu .  

 Itemii de tip eseu pot fi structuraţi sau liberi. Itemii structuraţi sunt construiţi astfel încât 

răspunsul aşteptat să fie orientat cu ajutorul unor elemente din enunţ (indicii privind ordinea de 

tratare, numărul de linii, formularea răspunsului, ideile care trebuie atinse, etc.). Un eseu liber nu 

furnizează în enunţ nici un fel de indicaţii sau constrângeri, elevul având libertatea să-şi structureze 



cum consideră şi cum poate materialul pe care-l solicită enunţul. Acest tip de eseu comportă operaţii 

de maximă  complexitate ( analiză, sinteză, sistematizarea şi restructurare ) lăsând frâu liber 

fanteziei şi capacităţilor creative ale elevului. 

 Deoarece la informatică elementele de creativitate se manifestă prin rezolvări de 

probleme şi proiecte, itemii de tip eseu preferaţi sunt cei structuraţi, un eseu liber (în liceu) 

nefiind necesar decât rar, pentru anumite teme cu un volum mai mare de elemente 

informative. 

 Se pot verifica prin intermediul  itemilor de tip eseu: 

- cunoştinţele globale legate de structura sistemelor de calcul, sisteme de operare, 

evoluţia istorică a sistemelor hard şi soft, principiile de utilizare a unei anumite 

aplicaţii, etapele conceptuale ale proiectării unui produs. 

- capacităţi de sistematizare a unor elemente prin construirea unor scheme sau 

reprezentări grafice. 

Itemii de tip eseu se prezintă sub forma unor cerinţe generale însoţite eventual (pentru 

eseurile structurate) de indicii privind tratarea cerinţei. Se pot adăuga restricţii prividn întândirea în 

timp sau spaţiu( număr rânduri, pagini, paragrafe, etc.) sau privind forma de prezentare a 

răspunsului (descriere, relatare, schemă, etc.). 

Exemple :   

I. Disciplina : Informatică 

Clasa:  a X-a 

Obiective: Cunoaşterea sintetică a tipurilor de date în limbajul de programare studiat (Pascal sau 

C/C++). 

Enunţ:  Tipuri de date. Scrieţi definiţia tipului de date şi cuprindeţi  tipurile de date învăţate în 

diferite scheme de clasificare. Realizaţi o scurtă descriere ( de cel mult două rânduri) a fiecărui tip 

în parte. 

Timp de lucru:  45 minute. 

Barem de corectare şi notare:  

Criterii  şi rezolvare Punctaj Observaţii 

- definirea tipului de date (mulţimea de valori şi 

de operatori) 

1 punct  

- nominalizarea principalelor tipuri de date 

(caracter, întreg, real, logic, tablou, înregistrare, 

fişier, adresă, alte); nominalizarea subtipurilor 

2 puncte 0,25 pentru fiecare 

tip şi 0,25 pentru 

„alte” sau 



(întregi, real, string, tablouri uni-, bi-, 

multidimensionale) 

„subtipuri” 

- clasificări posibile (simple – structurate, 

predefinite- de finite de utilizator, interne – 

externe) 

1 punct 0,25 puncte pentru 

fiecare criteriu 

-încadrarea tipurilor de date în diferitele scheme 

de clasificare. 

1 punct 0,50 corectitudine, 

0,50 completitudine  

- descrierea fiecărui tip de date (minim 5 

principale) 

2 puncte 0,25 pentru fiecare 

tip 

- capacitatea de sinteză 1 punct  

- coerenţa prezentării 

Erorile ştiinţifice nepenalizate la alte secţiuni ale 

baremului scad punctajul alocat acestei secţiuni 

1 punct  

Se acordă un punct din oficiu 1 punct  

 

4.6.2. Rezolvarea de probleme 

 Rezolvarea unei probleme presupune soluţionarea unei situaţii conflictuale generată de 

neconcordanţe ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile concrete descrise de un enun. Aceste 

neconcordanţe sunt generate uneori de nepotrivirea între contextul general al cunoştinţelor şi 

situaţiile particulare în care acestea trebuie să fie aplicate. 

 Rezolvarea de probleme este o activitate specifică şi des utilizată la disciplina Informatică, 

elementele gândirii algoritmice, metodele de rezolvare şi tehnicile de implementare fiind supuse 

unui tir sistematic de probleme prin care acestea să formeze competenţe reale de programare. 

 Capacităţile cognitive superioare legate de aplicarea creativă, gândirea divergentă, 

descoperirea condiţiilor interne , alegerea modelului adecvat, etc, sunt verificate prin itemii de acest 

tip. Obiectivele urmărite prin utilizarea rezolvării de probleme sunt: 

- înţelegerea problemei; 

- obţinerea informaţiilor necesare rezolvării problemei; 

- formularea şi testarea ipotezelor; 

- descrierea metodei de rezolvare a problemei; 

- elaborarea unui scurt raport despre rezultatele obţinute; 

- posibilitatea de generalizare şi transfer a tehnicilor de rezolvare.  



Cerinţe suplimentare asociate unei probleme pot pune în evidenţă capacitatea elevului de a 

estima eficienţa unei rezolvări, de a construi un algoritm conform unor criterii ( limită de memorie, 

număr de instrucţiuni). 

Se pot formula probleme în care se furnizează algoritmul şi se cere un enunţ de problemă 

care se rezovă prin intermediul algoritmului respectiv. Aceste tip de item impune o analiză atentă a 

algoritmului şi asocierea lui cu una dintre problemele  sau prelucrările numerice întâlnite la 

matematică, fizică sau alte domenii, o formulare a enunţului care să se caracterizeze prin coerenţă. 

Enunţurile pot fi formulate abstract, la obiect sau se poate crea un context care trebuie 

modelat pentru a ajunge la rezolvarea propriu-zisă.. „Povestea” în spatele căreia se ascunde 

problema are de cele mai multe ori conotaţii practice, descriind situaţii concrete de prelucrare, 

amintint că rolul programatorului este acela de a ordona iniţial informaţia şi operaţiile specifice unui 

anumit context şi abia după aceea de a elabora algoritmul, de a implementa şi verifica programul  

corespunzător. 

Evaluarea prin rezolvarea de probleme la informatică ridică uneori probleme din punctul de 

vedere  al întocmirii baremului de corectare. Unele tendinţe exagerate tind să impună o corectare pe 

principiul: problemă = program funcţional corect.Este recomandabil totuşi ca baremul de corectare 

să cuprindă fracţiuni din punctaj pentru diferitele aspecte pe care le comportă rezolvarea unei 

probleme la informatică: corectitudinea sintactică, structurarea datelor şi declararea variabilelor, 

structurarea programului, corectitudinea algoritmului, eficienţa algoritmului,tratarea unor situaţii 

limită,  

Se pot verifica prin intermediul itemilor de rezolvare de probleme: 

- concepţia unor algoritmi de rezolvare a problemelor elementare; 

- capacitatea de a înţelege un algoritm general prin adaptarea acestuia astfel încât să 

rezolve o problemă particulară; 

- capacitatea de a alege structurile de program şi de date adecvate pentru rezolvarea 

unei probleme. 

- abilitatea de a implementa programul, de a-l depana , de a-l testa şi, în funcţie de 

erorile  apărute, de a reconsidera elementele de sintaxă ale programului, strategiile de 

structurare a datelor sau însuşi algoritmul de rezolvare ( în partea practică a probei); 

- discernământul în a alege un algoritm mai eficient. 

Exemplu : 

Disciplina :  Informatică 

Clasa:    a IX- a 



Obiective: Rezolvarea unei probleme prin modelarea unei situaţii practice. Alegerea structurilor de 

date corespunzătoare. Reprezentarea algoritmului de prelucrare prin program Pascal sau 

C/C++. 

    Enunţ: Elevii din clasa a IX –a B au hotărât ca la Consiliul Elevilor să-şi aleagă un reprezentat 

din rândurile elevilor clasei astfel încât media sa la învăţătură să se afle cât mai aproape 

de media calculată pentru întreaga clasă . Ştiind că se citesc: numărul de elevi şi apoi 

media fiecărui elev cu două zecimale, în ordinea în care sunt înscrişi în catalog, să se 

determine al câtelea elev din catalog va fi delegat la Consiliul Elevilor. Presupunând că se 

găsesc mai mulţi elevi care îndeplinesc condiţia de participare, atunci se va alege dintre 

aceştia primul, în ordinea de apariţie din catalog. Realizaţi programul Pascal sau C.  

Timp de lucru: 20 minute. 

Barem de corectare şi notare:  

Criterii  şi rezolvare Punctaj Observaţii 

- corectitudinea sintactică a programului 1 punct  

- declararea vectorului de numere reale 1 punct  

Erorile sintactice 

aferente se 

penalizează cu 0,25 

puncte. 

- citirea numărului de elevi 1 punct 

- citirea mediilor 1 punct 

- calculul mediei generale pe clasă 1 punct 

- parcurgerea vectorului pentru determinarea 

minimului 

1 punct 

- determinarea corectă a minimului diferneţei 1 punct 

- determinarea numărului de ordine  1 punct  

- determinarea primului cu proprietatea de min. 1 punct   

Se acordă un punct din oficiu 1 punct  

  

 

 

 

 


