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viitor nu foarte îndepărtat, acestea să devină o primă sursă pentru elevi. Sesizăm însă că se poate ivi 

problema extrem de delicată a respectării dreptului proprietăţii intelectuale a autorului.  

9. Portofoliul de evaluare electronic. Realizarea unui bun management al informaţiilor deţinute de către 

elev prin lucrări de portofoliu ajută profesorul în a avea o abordare evaluativă corectă. În plus, portofoliul în-

curajează ideea de evaluare formativă, în timp real, atenuînd presiunea creată de examene finale. Prin portofo-

liul electronic, off-line sau on-line, studenţii pot posta informaţii sub diferite forme, fie grafice, fie textuale. De 

asemenea, acest instrument dă posibilitatea nu numai evaluării de către profesor, ci şi inter-evaluării colegiale. 

10. Schimbarea rolului profesorului de la furnizor de cunoştinţe la rolul de mentor, de facilitator 

ce ghidează studentul prin strategii de individualizare a învăţării (prin identificarea resurselor de studiu 

relevante, comunicare cu studentul nu doar în universitate şi în cele 80 de minute dedicate orei; învăţarea 

în fapt se produce nu doar în instituţia de învăţămînt). 

Specialiştii au arătat că folosirea calculatorului în instruire prezintă foarte multe avantaje: 

 prin folosirea calculatorului se poate atinge un nivel înalt de individualizare a procesului instructiv-

educativ, acesta putînd fi programat şi folosit astfel încît să fie util în crearea unor situaţii educa-

ţionale diferite, în funcţie de nevoile studenţilor, indiferent de vîrsta acestora; 

 parcurgerea programului de instruire fără bariere de timp (acestea fiind de multe ori adevărate 

„piedici” în calea succesului); 

 modalităţi de organizare a procesului instructiv-educativ modern şi eficient; 

 dă posibilitatea realizării unui şir de operaţii didactice foarte importante care ţin de evaluare, dar şi 

de dezvoltarea creativităţii studenţilor; 

 oferă informaţii organizate conform programelor sau în funcţie de cererile celui asistat; 

 oferă posibilitatea chestionării celui ce învaţă pentru identificarea lacunelor în procesul de învăţare 

a noului conţinut; 

 oferă posibilitatea simulării unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplini-

rea, în felul acesta a unor demonstraţii experimentale; 

 stimulează interesul faţă de nou, eliminînd riscul ca studentul să se plictisească sau ca activitatea 

să intre în rutină; 

 stimulează imaginaţia şi odată cu trecerea timpului se produce acea creştere a gradului de maturi-

zare intelectuală proprie situaţiei cînd cel ce învaţă este implicat direct în actul învăţării, devenind 

din obiect, subiect al învăţării; 

 dezvoltă o gîndire logică - a şti ce să ceară sistemului de calcul, impunînd astfel o ordonare supe-

rioară a gîndirii; 

  se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi varie-

tăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie, aceasta conducînd la stimularea in-

ventivităţii, a spiritului participativ şi anticipativ al celui care învaţă; 

 studentul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate de 

factorii de mediu; 

 aprecierea rezultatelor şi progreselor obţinute se face în mod obiectiv. 

Posibilităţile enumerate ale calculatorului facilitează dezvoltarea la instruiţi atît a competenţelor 

digitale, cît şi a unor competenţe-cheie. 
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Abstract: In selecting the content of computer studies, the program notions are forced to balance between the 
fundamental aspects of computer science and its tools that evolve quickly. We have discussed the effects of an 

erroneous conception of computer studies content. In communication, a methodological formula is proposed in order to 

teach any computing disciplines: informational process  informational models  informational technologies. There 
are formulated five informational principles that serve as the basis for changes in the formula above. 

Keywords: informational culture, informational process, informational object, informational model, informa-

tional technology, informational principles. 
 

Informatica, ca şi alte domenii de cunoaştere, are mai multe faţete/aspecte: 

 ştiinţă teoretică şi experimentală; 

 tehnologie; 

 ansamblu de mijloace/instrumente integrate din ce în ce mai mult în viaţa cotidiană profesională şi 

familială. 

Datorită faptului că informatica este o ştiinţă relativ tânără, aspectele menţionate, care sunt com-

plementare, dar indisolubile, adesea sunt confundate. În consecinţă, la selectarea conţinuturilor informati-

cii şcolare apare tentaţia de a înlocui aspectele fundamentale ale informaticii cu manifestările lor în formă 

de instrumente care evoluează rapid. În acest caz, cursul de informatică riscă să se transforme, în opinia 

profesorului A. Gremalschi, într-un curs de „butonare” (memorarea combinaţiilor de taste, care declan-

şează acţiunile dorite) [Gremalschi 2002: 91]. Menţionăm că în domeniile de cunoaştere mai vechi cele 

trei componente sunt discriminate fără probleme şi nimeni nu confundă, de exemplu, bazele termodina-

micii, tehnologia de construcţie a motoarelor cu ardere internă şi modul de utilizare a unui autovehicul. 

Deşi stăpânirea unui instrument informatic (de exemplu, o aplicaţie pentru descărcarea filmelor 

din Internet) se poate dovedi utilă, existenţa unui curs, prin care elevii ar învăţa să folosească mai multe 

instrumente informatice este tolerată numai de o parte din părinţii elevilor. Deoarece tehnologiile de pre-

lucrare a informaţiei au o evoluţie foarte rapidă, pertinenţa unui asemenea curs este îndoielnică. În plus, 

asemenea cursuri nu contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului. 

Mai complicată este situaţia şi mai grave pot fi consecinţele conceperii eronate a unui curs de tehno-

logii (în şcoală sau la facultate). Or, la predarea unei tehnologii, cadrul didactic este tentat să înveţe stu-

denţii utilizării plenare a posibilităţilor tehnologiei, fără a insista asupra principiilor ce stau la baza tehno-

logiei, analizei părţilor tari şi slabe ale tehnologiei, comparări cu alte tehnologii etc. În opinia noastră, totul 

depinde de scopul urmărit de cadrul didactic. Într-o abordare tradiţionalistă, scopul unui asemenea curs 

constă în formarea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare a tehnologiei respective. În acest caz, apare 

inevitabil problema motivării studentului pentru învăţare. În abordarea centrată pe student, scopul cursu-

lui devine altul: dezvoltarea profesională a studentului prin formarea competenţelor de rezolvare a sarcini-

lor şi problemelor. Cunoaşterea tehnologiei din scop se transformă în mijloc de atingere a scopului de 

dezvoltare profesională a studentului. O asemenea abordare permite de a diminua problema motivării 

studenţilor pentru învăţare. 

În curriculum-ul modernizat la informatică pentru cl. 10-a – a 12-a accentul în instruire este pus pe 

dezvoltarea gândirii logice şi algoritmice, pe formarea de competenţe digitale. „Integrarea persoanei în me-

diul informatizat al societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii cunoştinţelor informatice fun-

damentale şi abilităţilor de utilizare instrumentală şi de comunicare cu calculatorul şi prin intermediul 

acestuia – totalitate de competenţe care se conţin în noţiunea de cultură informaţională” [Ivanov 2010: 29]. 

Noţiunea de cultură informaţională este în plină evoluţie. La începutul etapei de informatizare a 

şcolii cultura informaţională coincidea cu alfabetizarea numerică. Astăzi cultura informaţională presupune: 

 înţelegerea legităţilor de decurgere a proceselor informaţionale; 

 deprinderea de a organiza căutarea şi selectarea informaţiei pentru rezolvarea problemelor; 

 deprinderea de a estima veridicitatea, plenitudinea, obiectivitatea informaţiei parvenite; 

 deprinderea de a reprezenta informaţia în diferite forme; 

 deprinderea de a formaliza descrierea problemei, de a construi şi a aplica modelul informaţional; 

 deprinderea de a interpreta corect rezultatele căpătate şi a le aplica în activitatea practică; 

 deprinderea de a aplica structurile algoritmice pentru elaborarea algoritmului şi de a-l realiza într-un 

limbaj de programare de nivel înalt; 

 cunoaşterea caracteristicilor calculatorului; 

 capacitatea de a utiliza sistemele informaţionale moderne pentru rezolvarea problemelor practice; 

 înţelegerea consecinţelor computerizării; problemelor informatizării societăţii [Гришкун 2009: 61]. 
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Procesele informaţionale, adică procesele de culegere, prelucrare, acumulare, păstrare, căutare şi 

difuzare a informaţiei reprezintă o componentă fundamentală al tabloului contemporan al lumii. Ele 

descriu realităţile din sistemele biologice, sociale şi tehnice dintr-un punct de vedere unic. 

În consecinţă, informatica poate fi definită drept ştiinţa despre legităţile de desfăşurare a procese-

lor informaţionale în diverse medii şi despre metodele, mijloacele şi tehnologiile de automatizare a 

acestor procese. 

Obiectul informaţional este o „secţiune” a procesului informaţional într-un moment fixat de timp. 

Relaţia dintre obiectul şi procesul informaţional este aproximativ aceeaşi ca şi relaţia dintre un punct şi 

traiectoria mişcării care trece prin acest punct. Din această perspectivă, se poate afirma că procesul infor-

maţional este procesul de transformare sau de transmitere a obiectului informaţional [Бешенков 2010: 2]. 

Dacă procesul informaţional este realizat de om, atunci se vorbeşte despre activitatea informaţională. 

Ca şi orice alt fenomen al realităţii, procesul informaţional poate fi cercetat/analizat în vederea de-

terminării componentelor sale şi a interacţiunilor dintre ele. Dacă cercetătorul reuşeşte că descrie aceste 

interacţiuni într-un limbaj oarecare, atunci el capătă modelul informaţional al procesului. Alegerea 

limbajului este determinată de sarcina/problema pe care o rezolvă cercetătorul. 

În procesul de modelare a proceselor informaţionale pot fi evidenţiate trei nivele: 

 Nivelul conceptul, la care se descrie conţinutul şi structura domeniului cercetat; 

 Nivelul logic, la care se realizează formalizarea modelului; 

 Nivelul fizic, la care se determină modul de realizare a modelului informaţional în dispozitivul 

tehnic [Барановская 2005: 92]. 

Procedura de elaborare a modelului informaţional, adică elaborarea unei forme de prezentare a 

procesului informaţional, constituie esenţa formalizării. În sens general, formalizarea denotă priceperea 

de a evidenţia principalul şi a neglija secundarul. Formalizarea reprezintă baza automatizării procesului 

informaţional. Din punct de vedere al informaticii cea mai importantă este formalizarea procesului infor-

maţional care conduce la algoritm. 

Dacă se doreşte a realiza procesul informaţional cu ajutorul unui dispozitiv tehnic, adică se doreşte 

a automatiza procesul informaţional, atunci procesul trebuie prezentat într-o formă accesibilă dispozitivu-

lui tehnic, de exemplu, calculatorului electronic. Acest lucru poate fi realizat în două etape: prezentarea 

procesului informaţional sub formă de algoritm şi utilizarea codului binar. În acest mod, procesul infor-

maţional devine tehnologie informaţională. 

Menţionăm, că spre deosebire de matematică, unde algoritmul reprezintă o consecutivitate de 

acţiuni formalizate, în informatică algoritmul reprezintă o înscriere formalizată a acţiunilor. Din această 

cauză, pentru ca înscrierea formalizată să reflecte adecvat procesul informaţional, este necesar ca această 

înscriere să fie completată cu noţiunea de executant formalizat, spre care este orientată formalizarea. 

Acţiunile enumerate mai sus pot fi generalizate într-o formulă compactă: 

procese informaţionalemodele informaţionaletehnologii informaţionale (1) 

Această formulă reprezintă, de fapt, metodologia predării oricărei discipline informatice. Chiar 

dacă cursul este axat pe structura dispozitivului de calcul sau pe învăţarea programării, în opinia noastră, 

cursul trebuie structurat conform formulei (1) pentru: 

 a identifica locul obiectului de studiu în lanţul de transformări (1); 

 a motiva mai eficient învăţarea cursului respectiv. 

În favoarea punctului nostru de vedere aducem definiţia informaticii, propusă de R. Iusupov, di-

rectorul Institutului de Informatică şi Automatizare al Academiei de Ştiinţe din Rusia (Sanct-Peterburg): 

Informatica este o ştiinţă fundamentală aplicativă interdisciplinară despre informaţie şi despre 

interacţiunile informaţionale în natură şi societate. 

Obiectivul teoretic de bază al informaticii, consideră R. Iusupov, constă în stabilirea legilor şi legi-

tăţilor de bază, în corespundere cu care se produce interacţiunea informaţională în natură şi societate prin 

intermediul proceselor informaţionale. 

Obiectivul aplicativ de bază al informaticii constă în elaborarea tehnologiilor informaţionale ce ţin 

de automatizarea proceselor informaţionale (culegerea, prelucrarea, transmiterea, păstrarea şi protecţia 

informaţiei) [Юсупов 2009: 7]. 

Definiţia asemănătoare a informaticii o regăsim la K. K. Kolin [Колин 2007]: Informatica 

contemporană este o ştiinţă reală fundamentală şi un domeniu complex al activităţii practice, obiectul de 

studiu al căreia sunt procesele informaţionale şi procesele de interacţiune informaţională, care au loc în 

natură şi societate, cât şi metodele şi mijloacele de realizare a acestor procese în sistemele tehnice, 

sociale, biologice şi fizice. 
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Transformările din formula (1) sunt realizate în baza unor principii informaţionale, care permit 

dezvoltarea legăturilor interdisciplinare ale informaticii cu alte ştiinţe. 

Principiul 1: teza de bază a formalizării. Esenţa acestei teze poate fi formulată în felul următor: 

există posibilitatea principală de a separa obiectul de notaţia lui. Din teza de bază a formalizării rezultă 

două consecinţe nemijlocite: 

a. Deoarece semnele şi sistemele de semne există autonom, atunci există posibilitatea de a opera cu 

semnele, fără a ne adresa la obiect; 

b. Există posibilitatea de interpretare multiplă a semnelor şi a sistemelor de semne. 

Principiul 2: principiul modelării informaţionale. Acest principiu este limitrof cu teza de bază a 

formalizării şi afirmă că cunoaşterea ştiinţifică este realizată prin intermediul modelării. Modelele de bază 

sunt modelele obiectelor sau proceselor, adică modelele informaţionale. Ele descriu aspectele informaţio-

nale ale obiectelor, proceselor sau fenomenelor modelate. Noţiunea de model informaţional are un ca-

racter universal, de aceea cu ajutorul ei pot fi stabilite legături interdisciplinare cu orice arie de cu-

noaştere/disciplină de studiu. 

Principiul 3: principiul managementului informaţional. Managementul în care influenţa exercitată 

asupra obiectului dirijat este realizată prin intermediul informaţiei, se numeşte management informaţio-

nal. Pentru managementul informaţional este caracteristic modul de dirijare prin influenţe mici în puncte-

le de instabilitate (numite puncte de bifurcaţie). 

Principiul 4: principiul nelocalizării influenţelor informaţionale. Influenţele informaţionale se 

deosebesc esenţial de interacţiunea obiectelor materiale. 

Prima diferenţă constă în faptul că în procesul informaţional creşte gradul de informare al su-

biecţilor antrenaţi în proces. Următorul pasaj, atribuit lui G. B. Show, descrie reuşit această diferenţă: 

Dacă tu ai un măr şi eu am un măr, şi facem schimb, atunci fiecare din noi are câte un măr. Dacă tu ai o 

idee şi eu am o idee, şi facem schimb, atunci fiecare din noi are câte două idei. Menţionăm, că acelaşi 

pasaj descrie bine esenţa strategiei de învăţare colaborativă. 

A doua diferenţă constă în posibilitatea realizării interacţiunilor la distanţă. 

Principiul 5: principiul universalităţii codificării digitale: există posibilitatea principală de a 

„digitiza” orice obiect sau proces [Бешенков 2006: 21]. 

Deoarece informatica contemporană este o ştiinţă reală, predarea ei se supune unei logici fireşti şi 

presupune parcurgerea a trei etape: 

1. Perceperea şi înţelegerea fenomenelor realităţii (obiecte şi procese informaţionale). 

2. Studierea fenomenelor cu ajutorul instrumentelor de modelare (modele informaţionale). 

3. Aplicarea rezultatelor căpătate în practică (de regulă, rezultatul este o tehnologie informaţională. 

Din cele relatate poate fi dedusă schema generală de predare-învăţare a informaticii, atât la 

facultate (disciplinele de specialitate), cât şi în şcoală (informatica şcolară) (fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Schema generală de predare-învăţare a informaticii 
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