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METODICA PREDĂRII INFORMATICII. PRINCIPII DIDACTICE. 

                                                    

                                                            Prof. PETRE CLAUDIA 

                                                              Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” - Slatina 

                    

  

Curriculum-ul se referă la oferta educaţională a şcolii şi reprezintă sistemul experienţelor de 

învăţare directe şi indirecte oferite educaţilor şi trăite de aceştia în contexte formale, neformale şi 

chiar informale. El rămâne realitate interactivă între educatori şi educabili, cu efecte concrete, 

anticipate realist asupra celor din urmă şi asupra procesului însuşi. 

Tipologia Curriculum-ului Naţional operant în cadrul sistemului de învăţământ din România: 

- curriculum-nucleu – care reprezintă aproximativ 65-70 % din Curriculum-ul Naţional 

- curriculum la decizia şcolii – care reprezintă aproximativ 30-35 % din Curriculum-ul Naţional şi 

este alcătuit din: curriculum extins; curriculum nucleu aprofundat; curriculum elaborat în şcoală.  

 Curriculum-ul nucleu reprezintă trunchiul comun, obligatoriu, adică numărul minim de ore de la 

fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învăţământ. Existenţa curriculum-ului nucleu 

asigură egalitatea şanselor în sistemul de învăţământ. Curriculum-ul nucleu reprezintă unicul sistem 

de referinţă pentru evaluările şi examinările externe (naţionale) din sistem şi pentru elaborarea 

standardelor curriculare de performanţă. 

 Curriculum-ul la decizia şcolii asigură diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul 

minim sau maxim de ore pe săptămână, pentru fiecare disciplină şcolară prevăzută în planurile-cadru 

de învăţământ (deci atât pentru disciplinele obligatorii, cât şi pentru cele facultative), pe ani de studiu. 

În mod complementar curriculum-ului nucleu, şcoala poate oferi următoarele tipuri de 

curriculum: curriculum extins, curriculum nucleu aprofundat, curriculum elaborat în şcoală. 

Curriculum-ul extins are la bază întreaga programă şcolară a disciplinei, atât elementele de 

conţinut obligatorii, cât şi cele facultative. Diferenţa până la numărul maxim de ore prevăzute pentru 

o anumită disciplină, se asigură prin îmbogăţirea ofertei de conţinuturi prevăzute de curriculum-ul 

nucleu. 

Curriculum-ul nucleu aprofundat are la bază exclusiv trunchiul comun, respectiv elementele 

de conţinut obligatorii. Diferenţa până la numărul maxim de ore prevăzute pentru o anumită 

disciplină se asigură prin reluarea şi aprofundarea curriculum-ului nucleu, respectiv prin 

diversificarea experienţelor şi activităţilor de învăţare. 

Curriculum-ul elaborat în şcoală este acel tip de proiect pedagogic care conţine, cu statut 

opţional, diverse discipline de studiu propuse de instituţia de învăţământ sau alese de aceasta din lista 

elaborată la nivel de minister. Fiecare profesor are oportunitatea de a participa în mod direct la 

elaborarea curriculum-ului, funcţie de condiţiile concrete în care se va desfăşura activitatea didactică. 

Disciplinele opţionale se pot proiecta în viziune monodisciplinară, la nivelul unei arii curriculare sau 

la nivelul mai multor arii curriculare. 
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 Curriculum-ul elaborat în şcoală nu constituie obiectul evaluărilor şi examinărilor externe, 

naţionale. Cadrului didactic care elaborează acest tip de curriculum îi revine sarcina de a proiecta, pe 

lângă obiectivele educaţionale şi conţinuturile instructiv-educative, competenţele şi performanţele 

aşteptate de la elevi, precum şi probele de evaluare corespunzătoare. 

   

SISTEMUL PRINCIPIILOR DIDACTICE 

 

1. Definiție, caracteristici, funcții  

Principiile didactice sunt norme sau teze generale care orientează și imprimă un sens funcțional 

procesului de învățământ, asigurând premisele realizării eficiente a obiectivelor pedagogice 

proiectate.  

Principiile didactice au un caracter orientativ, fiecare cadru didactic hotarând singur ce principii 

didactice să aplice și în care moment al lecției .  

Aceste principii sunt rezultatul generalizarii experienței parcurse de zeci de generații de profesori, 

ceea ce le dă un caracter continuu perfectibil (elaborate în secolul al XVII-lea de Comenius).  

Punerea în practică a acestor principii are la baza realitați. Elevul, subiectul nostru ce trebuie 

educat nu constituie o masă amorfă cu nivel educațional constant și ridicat, ci constituie o diversitate 

de caractere, dezvoltări psihice, temperamente diverse și nivel de educație diferit de la individ la 

individ.  

Elevii au foarte diferită și dorința de a învăta. La început, cei mai mulți vin la scoală, cu dorința 

de a se conforma; ulterior intervine motivația și interesul cunoașterii.  

J. S. Bruner spunea că „A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze 

în minte asemenea rezultate, ci a-l învața să participe la procesul care face posibilă crearea de 

cunoștințe”.  

Asta înseamnă că din cei doi care trebuie să participe la procesul educațional, profesorul este cel 

dator să daruiască cunoștințele unei clase de elevi, diferențiat pregătiți pentru a prelua aceste 

informații.  

De aceea, principiile educaționale aplicate trebuie să fie cât mai diverse pentru a putea compensa 

toate carențele din pregătirea elevilor la nivelul la care-i preluăm noi și încercarea de a-i aduce la 

nivelul de pregatire al clasei din care fac parte.  

 

În activitatea didactica, principiile didactice îndeplinesc o serie de functii deosebit de importante:  

a) orientează traseul educativ în direcția realizării obiectivelor pe care și le-a propus profesorul;  

b) normează practica educativă, deoarece intervine obligația de a fi respectate niste reguli 

psihologice, pedagogice, profesionale, științifice (principiul particularităților de vârstă);  

c) prescrie modurile în care trebuie relaționate cunoștințele cu situațiile de învățare (vezi principiul 

sistematizării, al intuiției);  

d) reglează activitatea educativă astfel încât sa se asigure performanța scolara (toate principiile).  

 

    În acelasi timp, principiile didactice se definesc prin trei note distinctive:  

 au caracter general  

 sunt sistemice  

 au caracter deschis (dinamic)  
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Caracterul general – imprimat de faptul ca ele vizează toate componentele funcționale ale 

procesului de învățământ indiferent de nivelul de școlarizare .  

 Caracterul sistemic este reliefat de interdependența dintre procesele didactice, respectiv 

necesitatea de a fi aplicate ca un ansamblu, deci în mod simultan și nu izolat. De asemenea, 

principiile se conexează cu toate componentele procesului de predare (conținuturi, strategii, metode, 

forme de organizare a predarii, evaluarea).  

  Caracterul dinamic (deschis) derivă din aceea că principiile didactice nu sunt date odată 

pentru totdeauna, ci ele au o istorie, deci evolueaza prin restructurare și recombinare dictate de 

contextul educațional general și de experiența fiecărui profesor.  

 O societate își dimensionează învățământul în consens cu anumite aspirații și interese. Numai 

ca – atenție – învatamântul nu trebuie să devină o unealtă pentru cei aflați la putere, ci o forță 

dinamizatoare a societății.  

 În acest context, se impune o bună cunoaștere și adaptare a principiilor la situații diverse de 

predare și învățare.  

 

2. Clasificarea principiilor didactice  

 Clasificarea se face dupa următoarele criterii:  

I. după domeniul de referință (avem principii cu caracter general, deci aplicabile în toate momentele 

procesului instructiv și la toate componentele acestuia).  

   1. principiul integrării organice a teoriei cu practica  

   2. principiul respectării particularităților de vârstă și individuale  

 

II. după modul cum influentează conținutul învățământului (deci principiile care se impun cu 

dominanță)  

    1. principiul accesibilității cunoșințelor, priceperilor, deprinderilor  

    2. principiul sistematizării și continuității în învățare  

 

 

III. după modul cum amprentează metodologia didactică și formele de organizare a activității  

    1. principiul corelației dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract în predare-învățare 

(numit și principiul intuiției)  

     2. principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor 

    3. principiul însușirii temeinice a cunoștinșelor și abilităților  

Clasificarea vizează nivelele procesului de învățare care sunt supuse acțiunii acestor principii.  

  

3. Prezentarea principiilor didactice   

 Voi prezenta succint esența fiecărui principiu insistând asupra:  

 Esenței 

 Importanței 

 Implicațiilor pe care le au la nivelul sistemului de învățământ.  
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1. Principiul integrării organice a teoriei cu practica  

 

 principiu cu caracter general  

Esența – impune ca tot ceea ce se însusește în activitatea didactică să fie valorificat în activități 

ulterioare (activități de învățare sau activități materiale)  

 impune o intercondiționare a obiectivelor didactice cu cele ale logicii științei și cu cerințele 

presupuse de integrarea profesională (vezi esența).  

 practic, acest principiu didactic presupune un drum invers, o strategie deductivă de sistematizare a 

materialului ce va fi prezentat astfel încât sa se raporteze la experiențe posibile.  

 se poate aplica în doua sensuri: 

       a. fie în ideea folosirii datelor asimilate la un moment dat, ca antecedente pentru  rezolvarea unor 

sarcini teoretice ulterioare (rezolvarea de probleme, aplicarea unor reguli în alte contexte etc.)  

      b. fie în sensul prelungirii activității de însușire de cunoșținte sau dobândire de  deprinderi în 

activități concrete, adica prelungirea lui „a ști” în „a ști să faci”, a ști să fii, a ști să fii și să 

devii.  

 acest principiu ne invita la un dialog permanent între teoretic si practic.  

 este o modalitate de sporire a cunoașterii și a experienței.  

 în plan practic – acest principiu didactic poate fi respectat de educatori prin:  

 corelări, exemplificări  

 supunerea elevilor la exersări, exerciții  

 incitarea elevilor la cercetare stiințifică în cercuri aplicative  

 interpretarea unor fenomene sociale  

 rezolvarea de probleme  

 procesări și modelari care trimit la situații reale (mai greu de înteles altfel)  

 punerea elevilor în situația de a iniția și coordona o acțiune (pentru a-și da seama de 

dificultățile reale)  

 cu ajutorul acestui principiu didactic, elevul își întărește cunoașterea + își exersează / aplică 

achizițiile.  

 

2. Principiul respectării particularităților de vârstă și individuale  

Esenta:  

 atrage atenția asupra faptului că este bine să pornim de la datele persoanei de educat, de la 

natura sa interioară și să nu forțăm prea mult peste limitele îngaduite de vârsta și de 

caracteristicile individuale.  

 este principiul lui Comenius + Rousseau + Montesori.  

 are doua dimensiuni:  

a) principiul se bazează pe relația psihologică între învățare și dezvoltare. Întotdeauna, învățarea 

se va face în raport cu zona celei mai apropiate dezvoltări (adica se va da elevului maximum 

din ceea ce el poate să asimileze la un moment dat și care-i permite dezvoltarea psihică și 

intelectuală în perspectivă).  
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b) a doua dimensiune a principiului vizează respectarea particularităților individuale – este o cerință a 

a unui învațământ modern și democratic. Astfel, fiecare om este o individualitate irepetabilă care 

reclamă un tratament individualizat (nu o uniformizare a oamenilor). Operațiile mintale și trăsăturile  

psihice (percepția, gândirea, limbajul, inteligența, memoria, atenția, emotivitatea) se conturează 

diferit, în funcție de individ. Profesorul are obligația de a exploata diferențiat aceste calități psihice 

individuale folosind mai multe procedee pedagogice cum ar fi:  

 acțuni individuale desfășurate pe fondul activităților cu întreaga clasă (în anumite momente 

ale lecției profesorul ia în atenție unul sau câțiva elevi).  

 acțiuni individualizate în cadrul procesului de învatamânt, dar realizate în afara lui 

(prescrierea diferențiată a temelor pentru acasă, bibliografie suplimentară, rezolvări 

suplimentare de probleme.  

 activități în clase speciale – fie superdotați, fie cu handicap. Se vor dimensiona diferit și 

programele scolare.  

 

(continuare în numărul următor) 
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