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Rezumat. Sunt analizate lecţiile învăţate pe parcursul elaborării şi implementării în învăţământul general
a curriculumului disciplinar la Informatică. Soluţiile propuse pentru modernizarea în continuare a acestui
curriculum includ acordarea de prioritate conţinuturilor/cunoştinţelor fundamentale, începerea studierii
Informaticii în clasele mai mici, fundamentarea deciziilor referitoare la metodologiile de predare-învăţareevaluare pe rezultatele experimentelor pedagogice.
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CURRICULUM DEVELOPMENT IN INFORMATICS
Summary. The article analyzes the lessons learned during the development and implementation in general
education of the disciplinary curriculum in Informatics. The solutions proposed for the further
modernization of this curriculum include prioritization of the fundamental content/knowledge, the
beginning of the study of Informatics in lower grades, substantiating decisions on teaching-learningevaluation methodologies on the results of pedagogical experiments.
Key words: computer science, curriculum, education system, curricular development, content of the
subject.

Introducere
Începând cu anul 1985, în instituţiile de învăţământ din ţara noastră a început
predarea unei noi discipline − Bazele informaticii şi tehnicii de calcul, care, ulterior, s-a
transformat în disciplina şcolară de astăzi − Informatica. Spre deosebire de disciplinele
şcolare clasice, predate de secole, care nu sunt supuse în mod direct influenţelor
exercitate de factorii tehnologici, Informatica se află sub o permanentă presiune,
exercitată atât de schimbările rapide din domeniile tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, cât şi de extinderea accesului publicului larg la aceste tehnologii. În
consecinţă, reperele metodologice şi paradigmele de dezvoltare curriculară la această
disciplină şcolară sunt contestate frecvent, iar linia de delimitare între cunoştinţele
fundamentale (teoria informaţiei, teoria automatelor programabile, algoritmizarea şi
programarea, modelarea matematică) şi cele aplicative (procesarea textelor, dezvoltarea
de prezentări electronice, calculul tabelar, comunicarea în mediile digitale, diseminarea
informaţiilor în spaţiile virtuale etc.) devine flotantă.
Răspunsul la provocarea de bază a oricărui sistem de învăţământ general − Ce
competenţe trebuie să formeze şi să dezvolte şcoala: fundamentale, cu caracter strategic,
sau aplicative, necesare anume pentru ziua de astăzi? − este mult mai important în cazul
Informaticii, întrucât tehnologiile informaţionale penetrează practic toate sferele vieţii
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sociale. Situaţia se complică şi prin faptul că tehnologiile digitale se schimbă la fiecare 35 ani, iar orientarea curriculumului şcolar la Informatică doar spre formarea şi
dezvoltarea competenţelor de utilizare a instrumentarului informatic de astăzi ar face
competenţele respective irelevante într-o perioadă scurtă de timp.
Scopul acestui articol constă în identificarea căilor de modernizare a procesului
de dezvoltare curriculară la Informatică prin orientarea acestei discipline şcolare spre
formarea unor competenţe digitale fundamentale, ce le-ar permite elevilor şi viitorilor
absolvenţi să-şi formeze şi să-şi dezvolte în mod de sine stătător abilităţile de utilizare a
instrumentarului informatic, aflat într-un permanent proces de înnoire.
Situaţia actuală în domeniul dezvoltării curriculare la Informatică
În linii mari, curriculumul la disciplina şcolară Informatica din învăţământul
general din Republica Moldova urmează modelele utilizate în majoritatea ţărilor cu
tradiţii în domeniu. Această concluzie rezultă din datele prezentate în Tabelul 1, preluate
din lucrarea [1] şi completate de autori cu informaţiile din ţara noastră.
Tabelul 1. Conţinuturile/cunoştinţele predate în anumite ţări/regiuni
Nr.
crt.

Conţinuturi/Cunoştinţe
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Conceptul de algoritm
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Sisteme aplicative
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Inteligenţa artificială
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comunicaţii
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Interfeţe om-maşină
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Reţele de calculatoare
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Protecţia datelor



8.

Securitatea datelor
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Sursa: [1], pag. 22, completat de autori cu informaţiile referitoare la Republica Moldova
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Accentuăm faptul că în România, ţară ce are succese incontestabile atât la
olimpiadele internaţionale, cât şi în industria tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, se
predă în şcolile generale doar Tehnologia informaţiei, Informatica fiind predată în liceele
de profil.
O analiză atentă a Tabelului 1 relevă că sistemele de învăţământ din ţările în
cauză pun accentul pe formarea competenţelor orientate spre stăpânirea cunoştinţelor
fundamentale din Informatică: algoritmizarea şi programarea, aspectele matematice ale
informaticii, rezolvarea de probleme, modelarea pe calculator, inteligenţa artificială ş.a.
Aspectele legate de utilizarea instrumentarului informatic (sistemele de operare,
aplicaţiile de organizare şi de prelucrare a datelor, calculatoarele şi reţelele etc.) sunt
abordate în mod conceptual, fără a fi legate de o tehnologie concretă. Anume acest fapt şi
oferă, în opinia autorilor, posibilitatea de a forma şi dezvolta la elevi competenţa de
însuşire de sine stătătoare a noilor instrumente informatice, care, de regulă, se schimbă la
fiecare 2-3 ani.
Totodată, remarcăm faptul că în curriculumul moldovenesc nu se regăsesc unele
conţinuturi/cunoştinţe foarte importante, cum ar fi inteligenţa artificială, protecţia şi
securitatea datelor, programarea orientată pe obiect. Evident, lipsa acestor cunoştinţe
fundamentale reprezintă un obstacol semnificativ atât în formarea iniţială şi continuă a
viitorilor specialişti în ingineria programării, cât şi în alfabetizarea digitală a populaţiei,
care va trebui, în viitorul apropiat, să utilizeze pe scară largă mijloacele semnăturii
digitale, comerţului electronic, comunicării şi navigării sigure în Internet.
Spre deosebire de disciplinele şcolare clasice, modernizarea curriculară a cărora
s-a efectuat la iniţiativa Ministerului Educaţiei (anii 2016, 2010), schimbările tehnologice
rapide, presiunea socială şi necesităţile mediului de afaceri din domeniul industriei
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor au impus, în cazul Informaticii, actualizarea
anticipată a curriculumului, lucru efectuat în anul 2015. Pentru prima oară în istoria
învăţământului general din Republica Moldova, proiectarea curriculară s-a bazat pe două
principii noi, în general acceptate de comunitatea pedagogică, dar neimplementate până
în anul 2015: structurarea curriculumului pe module şi extinderea posibilităţilor fiecărei
instituţii de învăţământ şi ale fiecărui elev de a alege conţinuturile şi mijloacele
informatice de instruire [2].
Din analiza evoluţiei componenţei şi volumului de conţinuturi/cunoştinţe
preconizate pentru a fi predate conform noului curriculum (a se vedea Tabelul 2) rezultă
că în Curriculumul 2015 au apărut, pe lângă cele 10 module obligatorii, alte 8 module
opţionale, care pot fi alese de elevi în funcţie de preferinţele lor personale. Bineînțeles,
această alegere nu trebuie să diminueze pregătirea fundamentală în domeniul
Informaticii, fapt asigurat prin oferirea de statut obligatoriu modulelor ce formează
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gândirea şi acţiunea algoritmică, asigură cunoaşterea şi înţelegerea bazelor matematice şi
fizice ale informaticii,
Tabelul 2. Evoluţia conţinuturilor/cunoştinţelor predate Republica Moldova
Nr.
crt.

Conţinuturi/Cunoştinţe

Curriculumu Curriculumu Curriculumu
l 1999
l 2006
l 2010

Curriculumu
l-pilot
2015

1.

Structura calculatorului









2.

Sisteme de operare









3.

Prelucrarea textelor









4.

Tabele de calcul









5.

Baze de date









6.

Algoritmi şi limbaje algoritmice









7.

Bazele programării









8.

Tehnici de programare







opţional

9.

Modelare şi metode de calcul







opţional

10. Aspectele matematice ale
informaticii







11. Elemente de Web design





opţional

12. Securitatea în spaţiul virtual



13. Conceptul de programare orientată
pe obiecte



14. Programare orientată pe obiecte

opţional

15. Grafica pe calculator

opţional

16. Fotografia digitală

opţional

17. Tehnici de prelucrare audiovizuală

opţional

18. Programarea vizuală

opţional

Sursa: Analiza autorilor în baza Curricula la disciplina şcolară Informatica.

Totalurile intermediare ale implementării curriculumului-pilot în circa 100 de
instituţii de învăţământ preuniversitar din ţară relevă faptul că noul curriculum este,
comparativ cu curriculumul precedent, mai simplu, mai atractiv şi mai accesibil pentru
elevi. În același timp, prin extinderea componentelor opţionale, Curriculumul-pilot a
devenit mai relevant, mai orientat spre formarea şi dezvoltarea anume a competenţelor
digitale dorite de elevi, oferind cadrelor didactice mai multe posibilităţi de a centra
procesul de predare-învăţare-evaluare pe nevoile fiecăruia dintre ei.
Totodată, în procesul implementării noului curriculum s-a atestat o scădere a
interesului elevilor faţă de modulele legate de studierea bazelor matematice şi fizice ale
informaticii, majoritatea din ei optând pentru modulele cu caracter aplicativ, în special
pentru cele legate de prelucrări multimedia şi Web design. Evident, perpetuarea acestor
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tendinţe ar putea duce în viitor la o scădere a numărului de absolvenţi capabili să activeze
în calitate de producători, şi nu doar consumatori de produse-program şi sisteme
informatice.
Provocările cu care se confruntă dezvoltarea curriculară la Informatică
Factorii care influenţează dezvoltarea curriculară la Informatică sunt multipli,
principalii din ei fiind:
−
modul de percepere de către largul public a rolului şcolii în pregătirea operativă
pentru viaţa cotidiană vs. rolul şcolii în pregătirea strategică pentru întreaga viaţă;
−
viziunea factorilor de decizie asupra perspectivelor de dezvoltare socio-economică
a ţării şi a necesarului de cadre pentru fiecare din domeniile ocupaţionale;
−
modul de repartizare a resurselor umane, materiale şi temporale, destinate studierii
disciplinelor şcolare;
−
nivelul de conştientizare a rolului matematicii şi al ştiinţelor reale în formarea şi
dezvoltarea personalităţii elevului.
Aceşti factori se manifestă atât la nivel de sistem educaţional, cât şi la nivel de
fiecare disciplină şcolară. În consecinţă, dezvoltarea curriculară la Informatică se
confruntă cu următoarele provocări:
1. Subestimarea rolului matematicii şi al ştiinţelor reale în pregătirea generală a
elevilor.
Este cunoscut că în procesul proiectării curriculare se atestă între disciplinele
şcolare o competiţie, care uneori este neloială sau bazată pe abordări subiective. În astfel
de condiţii, principalele argumente în alocarea de resurse umane, materiale şi temporale
pentru studierea unei anumite discipline şcolare ar trebui să derive din necesităţile socioeconomice. Cu regret însă, majoritatea exemplelor de succes, pe care le văd elevii şi
părinţii în viaţa lor cotidiană, nu sunt legate de realizările absolvenţilor de şcoli în
matematică, fizică, informatică etc. În consecinţă, foarte mulţi părinţi, cadre didactice şi
cadre de conducere nu consideră studierea matematicii şi a ştiinţelor reale drept o
prioritate, resursele alocate pentru studierea acestor discipline fiind în continuă scădere.
2. Accesibilitatea şi simplitatea de utilizare a mijloacelor tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor creează iluzia de a fi bine pregătiţi în Informatică.
Deşi instituţiile de învăţământ general din Republica Moldova sunt dotate cu
anumite mijloace TIC, disponibilitatea acestora este relativ modestă. Astfel, conform
datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul de studii 2016/17, în instituţiile de
învățământ primar şi secundar general erau utilizate, în scopuri educaţionale, 24,1 mii
calculatoare – cu circa 6% mai mult decât în anul de studii 2015/16. Din aceste
calculatoare, 14,3 mii (59,4%) erau conectate în reţea şcolară comună, iar 15,2 mii sau
62,9% erau conectate la Internet. În medie, reveneau 14 elevi la un calculator, cu o
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diferenţiere a acestui indicator de 12 elevi per calculator în mediul rural şi până la 17
elevi per calculator – în cel urban [3].
Insuficienţa de mijloace TIC în şcoli este compensată prin prezenţa acestora la
domiciliu. Astfel, circa 80% din gospodăriile în care sunt tineri dispun de cel puţin un
calculator personal (PC). Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă este de circa
125%; ratele de penetrare a serviciilor de acces la Internet, de asemenea, sunt relativ
Înalte: circa 16% la Internet fix şi 54% la Internet mobil [4].
În consecinţă, în fiecare zi, practic toţi elevii utilizează mijloacele TIC.
Simplitatea de utilizare a aparatelor respective şi modul firesc şi lejer cu care elevii le
mânuiesc creează impresia eronată că ei stăpânesc în volum complet toate competențele
digitale cerute de şcoală şi, prin urmare, nu mai este cazul ca disciplina şcolară
Informatica să le "complice" viaţa. Aceste abordări se manifestă, în special, prin
propunerile de a exclude Informatica din aria curriculară "Matematică şi ştiinţe", de a o
înlocui cu disciplina şcolară "Tehnologia informaţiei", în general de a o exclude din
planul-cadru, întrucât copiii "vin deja pregătiţi", "învaţă de sine stătător", "pot fin învăţaţi
în cadrul altor discipline şcolare" etc.
3. Imperfecţiunile procesului de evaluare a competenţelor digitale.
Această concluzie se bazează pe faptul că distribuţia notelor date de instituţiile de
învăţământ la disciplina şcolară informatica (evaluarea internă) se deosebeşte
semnificativ de distribuţia normală (a se vedea Figura 1). Astfel, conform datelor din
Sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor circa 51% din
absolvenţii de gimnazii au avut la Informatică, în 2015, note de 8, 9 şi 10. În cazul
absolvenţilor de licee, situaţia este similară, note de 8, 9 şi 10 având circa 57% din elevi.
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Figura 1. Distribuţia notelor la Informatică ale absolvenţilor de gimnazii şi licee
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor din Sistemul de cartografiere a şcolilor primare,
gimnaziilor şi liceelor, 2015.
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Inflaţia de note induce aşteptări neîntemeiate şi nu mobilizează elevii la studierea
componentelor fundamentale ale disciplinei, activitatea de învăţare limitându-se doar la
utilizarea programele de aplicaţii: prelucrarea textelor, calculul tabelar, navigarea în
Internet. Indiscutabil, aceste competenţe funcţional-acţionare sunt importante, însă
stăpânirea doar a unor astfel de competenţe nu este suficientă pentru a forma şi dezvolta
gândirea algoritmică, abilităţile de programare, modelarea pe calculator etc.
Fenomenul inflaţiei de note în cazul evaluărilor interne şi imperfecţiunea
procesului de evaluare a competenţelor digitale sunt confirmate şi de rezultatele
examenelor de bacalaureat. Accentuăm faptul că aceste examene sunt externe, se
desfăşoară în baza unei metodologii comune pentru întreaga ţară şi sunt administrate de
Agenţia pentru Examene şi Evaluare, fără implicarea cadrelor didactice, care au predat
absolvenţilor competențele cărora sunt supuse evaluării. O astfel de abordare asigură
obiectivitatea, veridicitatea şi relevanţa examenelor în cauză.
În Figura 2 este prezentată distribuţia notelor la Informatică ale absolvenţilor de
licee ce au optat pentru susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. După
cum a fost menţionat şi mai sus, numărul acestor absolvenţi este unul foarte mic, de circa
300-400 anual, ceea ce constituie doar circa 3% din numărul total de absolvenţi.
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Figura 2. Distribuţia notelor la Informatică ale absolvenţilor de licee, care au optat pentru
susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor din Sistemul de cartografiere a şcolilor primare,
gimnaziilor şi liceelor, 2015

Din datele prezentate în Figura 2 se observă că examenul la Informatică este ales,
după cum este şi firesc, de acei elevi care au avut la această disciplină şcolară note mari.
Astfel, circa 83% din toţi elevii ce au ales să susţină examenul de bacalaureat la
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Informatică au avut, în cazul evaluărilor interne (evaluări desfăşurate de profesorii ce au
învăţat elevii în cauză), note de 8, 9 şi 10.
Cu regret, rezultatele demonstrate de aceşti elevi la examenele de bacalaureat au
fost mult mai modeste. Astfel, la examenul de bacalaureat la Informatică, ponderea
elevilor ce au luat note de 8, 9 şi 10 este aproape de trei ori mai mica decât în cazul
evaluărilor interne, fiind de 31%. Respectiv, a crescut semnificativ ponderea elevilor ce
au luat note de 5, 6 şi 7 − de la 17% în cazul evaluărilor interne, până la 63% în cazul
evaluărilor externe. Şi mai grav este faptul că mulţi din elevii care credeau, în baza
notelor date de profesorii de licee (evaluări interne), că sunt bine pregătiţi pentru a susţine
examenul de bacalaureat la Informatică (evaluări externe), nu l-au susţinut, ponderea
eşecurilor fiind de circa 4%.
O analiză detaliată a sugestiilor de evaluare din curriculumul la Informatică
(curriculumul scris) şi practica reală de evaluare (curriculumul predat) duce la concluzia
că principala cauză a acestor discrepanţe constă în faptul că în şcoli se evaluează mai
mult competenţele funcţional-acţionare (capacitatea de a utiliza produselor-program
frecvent întâlnite), pe când în cazul examenelor de bacalaureat se evaluează competenţele
cognitive (capacitatea de a gândi algoritmic, de a programa și de a efectua simulări pe
calculator).
4. Rolul nesemnificativ al Informaticii şcolare în selectarea viitorilor specialişti
informaticieni.
Este cunoscut faptul că sistemul actual de formare profesională a cadrelor pentru
domeniul TIC (tehnicieni, ingineri, profesori de informatică) nu înaintează niciun fel de
cerinţe faţă de nivelul de competenţe informatice ale candidaţilor la studii. O dovadă
elocventă este, în acest sens, discrepanţa dintre numărul de absolvenţi de liceu ce aleg să
susţină examenul de bacalaureat la Informatică şi numărul de candidaţi la studiile
universitare în domeniul TIC. Astfel, la examenele de bacalaureat, Informatica este
solicitată de doar 300-400 de absolvenţi de liceu, pe când numărul locurilor disponibile la
specialităţile TIC, scoase la admitere de universităţi în fiecare an, este de 2-3 mii.
Din păcate, sistemul actual de admitere la studiile post-secundare şi superioare
este conceput în aşa fel, încât orientează elevii să aleagă nu acele discipline şcolare ce
corespund profilului viitoarei pregătiri profesionale, ci disciplinele la care pot lua mai
uşor o notă mare. În consecinţă, chiar şi absolvenţii de licee, care intenţionează să devină
informaticieni, pledează pentru simplificarea, foarte des neargumentată, a curriculumului
la Informatică, orientându-l mai mult spre formarea de competenţe funcțional-acționare
şi, mai puţin, spre formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive.
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Repere ale procesului de dezvoltare curriculară la Informatică
Din lecţiile învăţate pe parcursul anilor 1999-2015 derivă următoarele orientări de
modernizare a procesului de dezvoltare curriculară la Informatica:
A. Alegerea cu grijă a conţinuturilor/cunoştinţelor ce vor fi predate, prioritate
acordându-se celor fundamentale.
În pofida faptului că tendințele de substituire a conţinuturilor fundamentale ale
disciplinei şcolare Informatica cu conţinuturi aplicative din domeniul tehnologiei
informaţiei mai persistă, concepătorii de curriculum vor trebui să găsească un compromis
rezonabil, utilizând elementele din tehnologia informaţiei pentru a creşte atractivitatea
cunoştinţelor fundamentale. O altă soluţie ar fi mobilizarea cadrelor didactice şi a elevilor
în favoarea disciplinelor opţionale din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,
discipline care se predau în unele şcoli: Robotica, Administrarea calculatoarelor şi a
reţelelor, Multimedia ş.a.
B. Studierea Informaticii începând cu clasele mai micii.
Este unanim recunoscut că mijloacele oferite de tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor (prezentările electronice, prelucrări elementare de texte, navigarea în
Internet, comunicarea în mediile digitale etc.) ar trebui să fie studiate începând chiar cu
clasele primare. În prezent, şcolile din ţara noastră au un curriculum opţional, însă
numărul instituţiilor de învăţământ care implementează acest curriculum este foarte mic.
O altă soluţie ar fi studierea mijloacelor respective în cadrul altor discipline şcolare.
Totuşi, convingerea profundă a autorilor acestui articol este că Informatica, ca o
artă a gândirii algoritmice, şi nu doar ca o simplă tehnologie, ar trebui să fie studiată
începând cu clasele mai mici. Accentuăm faptul că specialiştii în domeniu au elaborat
deja instrumentarul necesar pentru a face arta algoritmizării şi programării accesibilă
elevilor din clasele mici, o analiză a limbajelor utilizate pentru învăţarea copiilor de până
la zece ani putând fi găsită în lucrarea [5].
C. Fundamentarea deciziilor pe rezultatele experimentelor pedagogice.
Dacă în privinţa conținuturilor/cunoştinţelor ce trebuie incluse într-un curriculum
modern la Informatică se prefigurează un consens cvasigeneral, în privinţa limbajelor de
programare utilizate în procesul studiere a Informaticii opiniile diferă.
Discuţiile despre limbajele de programare utilizate în procesul de studiere a
Informaticii au început odată cu introducerea disciplinei în cauză în programele şcolare şi
nu s-au terminat până în prezent. Cu regret, argumentele principale, invocate în favoarea
sau defavoarea unui sau altui limbaj de programare, ţin mai mult de preferinţele
personale, şi mai puţin de didactica predării disciplinei şcolare în cauză. O trecere în
revistă a acestor discuţii, cu argumente pro şi contra pentru limbajele de programare
frecvent utilizate, poate fi găsită în lucrările [1, 6-8].
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Încă la sfârşitul anilor '90 ai secolului trecut, în baza mai multor experimente
pedagogice, a fost ales, în calitate de instrumentar didactic, limbajul de programare
Pascal. Conform datelor statistice, acest limbaj rămâne unul din cele mai larg utilizate, în
special în învăţământul general [9]. Ulterior, la insistenţa unor cadre didactice, au fost
excluse, din curriculumul şcolar, stipulările explicite referitoare la limbajul de
programare utilizat, fiecare profesor de Informatică având libertatea de a alege limbajul
pe care el îl consideră mai potrivit pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale.
Totuşi, această libertate nu a putut fi realizată în deplină măsură, întrucât diversitatea
limbajelor de programare presupune şi o diversitate de manuale, de auxiliare, de
instrumente şi proceduri de evaluare. Evident, în condiţiile unui număr relativ mic de
şcoli şi elevi, costurile necesare pentru asigurarea unei astfel de diversităţi ar fi
nejustificat de mari.
În general, autorii acestui articol consideră că, odată cu dezvoltarea
învăţământului asistat de calculator, sunt create premise pentru utilizarea în şcoli a mai
multor limbaje de programare, însă alegerea lor de către cadrele didactice ar trebui să se
bazeze pe următoarele criterii:
−
corespunderea limbajului de programare scopurilor didactice urmărite;
−
accesibilitatea limbajului de programare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei
împătimiţi de informatică;
−
eficacitatea şi eficienţa limbajului de programare în formarea şi dezvoltarea
competențelor algoritmice prevăzute de curriculumul învăţământului general.
Desigur, evaluarea în baza criteriilor enumerate mai sus a noilor limbaje, propuse
pentru a fi implementate în învăţământul general din ţara noastră, necesită desfăşurarea
unor ample experimente pedagogice.
Concluzii
Deşi în lumea academică Informatica s-a afirmat ca o ştiinţă distinctă, ea mai
este, în dezvoltarea curriculară, încă foarte des confundată cu Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, fapt ce duce la subestimarea importanţei bazelor matematice şi fizice ale
acestei discipline. În consecinţă, viitorii absolvenţi ai instituţiilor e învăţământ general
sunt orientaţi mai mult spre consumul produselor informatice şi – mai puţin spre
conceperea şi crearea unor astfel de produse.
Cauzele acestei situaţii sunt multiple, principalele din ele fiind orientarea
nejustificată doar spre formarea unor competenţe funcţional-acţionare, cerute de
tehnologiile de moment, în detrimentul competenţelor cognitive, cu impact strategic, de
durată; imperfecţiunile procesului de evaluare a competențelor digitale; subestimarea
rolului experimentului pedagogic în dezvoltarea curriculară.
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În scopul modernizării în continuare a curriculumului disciplinar la Informatică
se propune acordarea de prioritate conţinuturilor/cunoştinţelor fundamentale, începerea
studierii Informaticii în clasele mai mici, fundamentarea deciziilor referitoare la
metodologiile de predare-învăţare-evaluare pe rezultatele experimentelor pedagogice.
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