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METODICA PREDĂRII INFORMATICII. PRINCIPII DIDACTICE. 
 

(continuare din numărul anterior) 

                                                    

 

                                                            Prof. PETRE CLAUDIA 

                                                              Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” - Slatina 

                    

 

3. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor  

 este o consecinţă a principiului 2, de mai sus.  

 centrat pe dimensionarea conţinutului învăţământului în consens cu posibilitatile psihice de 

vârsta şi individuale.  

Esenţa:  

 cunoştinţele şi deprinderile stipulate prin planuri, programe, manuale, activităţi practice – să 

fie astfel selectate, articulate şi expuse încât ele să poată fi – în principiu – asimilate şi 

valorificate optim de către elevi.  

 momentul principal al accesibilizării este lecţia pregătită şi susţinută de profesor (cel mai 

important agent al expunerii unui material astfel încât acesta să fie priceput, interpretat şi 

acceptat). 

 această accesibilizare a cunoştinţelor nu presupune renunţarea la efort din partea elevului, sau 

neimplicarea activă în actul de învăţare. Dimpotrivă, profesorul va crea contradicţii optime 

între: cunoscut – necunoscut , uşor – greu , concret - abstract astfel încât elevul să fie incitat în 

a-şi pune întrebări şi a cerceta.  

 solicitarea elevilor să fie maximă, dar în limitele posibilului şi necesarului.  

 profesorul să facă astfel încât să cunoască nivelul dezvoltării actuale şi să prevadă şi evoluţia 

ulterioară deoarece o sarcină de învăţare prea uşoară predispune la delasare şi inactivitate, iar 

o sarcină prea dificilă conduce la blocaj şi stoparea oricărei activităţi (iar în timp determină 

dezechilibre fizice / psihice majore).  

 deci principiul vizează adaptarea metodelor şi strategiilor de predare – învatare la 

particularităţile aparatului cognitiv şi la experienţele de viaţă ale elevului. 

 

 4. Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare 

 este un principiu care angajează atât nivelul macroeducaţional (politicile şcolare) cât şi nivelul 

microeducaţional (care vizează procesele didactice propriu-zise, respectiv predarea şi 

învăţarea coerentă şi continuă).  

 acest principiu comportă două laturi:  

           a) realizarea sistematizării cunoştinţelor  

           b) asigurarea continuităţii în predare – învăţare  
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Sistematizarea cunoştinţelor - asigurată de logica internă a disciplinei – presupune:  

 predarea integrată a informaţiilor  

 conexarea şi corelarea informaţiilor  

 înlănţuirea armonioasă a temelor, noţiunilor, principiilor, regulilor, explicaţiilor  

Esenţa sistematizării – practic, se cere ca tot ceea ce se predă la un moment dat trebuie să aibă 

legătura cu ceea ce s-a însuşit până la momentul respectiv şi, în acelaşi timp, să prefigureze viitoarele 

cunoştinţe:  

 această succesiune logică a elementelor cunoaşterii şi a învăţării favorizează realizarea – în 

timp – a unor sinteze superioare şi atotcuprinzătoare.  

 practic, principiul asigură integrarea noţiunilor şi ideilor în sisteme explicative complexe 

(elevul va fi capabil – în timp, pe parcursul învăţării - să explice coerent şi sistematic 

realitatea).  

  

Ce va face profesorul ?  

 va apela la strategii coerente de predare a noilor cunoştinţe (predare coerentă).  

 va utiliza scheme, planuri corelate perfect cu momente destinate sistematizării cunoştinţelor 

ce urmează a fi întelese şi stocate în memorie. 

 corelaţiile dintre cunoştinţe se vor realiza intradisciplinar şi interdisciplinar – urmând ca 

elevul să diferenţieze ideile ancoră (idei de bază) ale unei discipline.  

 în concluzie, predarea sistematică este asigurată de însăşi logica internă a disciplinei de 

învăţământ respective.  

Dar în acelaşi timp, învăţarea presupune pe lângă sistematizare şi continuitate în predare – învăţare. 

În învăţarea sistematică este nevoie de continuitatea efortului de a aduna şi ordona interior (în 

mentalul nostru) cunoştinţele, principiile sau abilităţile astfel încât să fie asigurată trecerea firească, 

naturală de la antecedentul la consecventul explicativ (de la cauza la efect).  

 continuitatea în predare şi învăţare permite fixarea materiei şi consolidarea cunoştinţelor – o 

fixare şi consolidare eşalonată (nu sporadică) care asigură un spor de soliditate educaţiei.  

 nerespectarea principiului continuităţii antrenează apariţia unor goluri sau regrese în învăţare 

şi în timp, a insuccesului şcolar.  

Aplicarea principiului cere profesorului:  

 să depună eforturi substanţiale pentru a sistematiza elementele oricărei lecţii şi de a stabili o 

ordine cuprinzătoare predării (prin proiectarea lecţiei)  

 să depună eforturi pentru a-l antrena pe elev să-şi adapteze stilul de lucru individual în scopul 

rezolvării unor sarcini continue de învăţare.  

 concluzie – consecinţele respectării acestui principiu sunt formarea deprinderilor de muncă 

sistematică, perseverenţa, conştiincioasă.  

 

5. Principiul participării active şi conştiente a elevului în activitatea de predare, învăţare, 

evaluare  

Esenţa:  

 cere ca elevii să-şi însuşească ceva (cuvinte, principii, deprinderi etc.) numai în măsura în care 

au înţeles şi să participe singuri şi conştienţi la aflarea cunoştinţelor pe care profesorii le 

propun la un moment dat.  
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 activizarea elevilor cere implicarea în predare şi menţinerea lor într-o încordare plăcută, 

intelectuală, dorinţa de a căuta singuri soluţiile adecvate la propunerea de situaţii-problemă de 

către profesor (dificultăţi teoretice / practice).  

  se poate ajunge la această stare (de activizare) acordând elevilor încredere şi autonomie de 

gândire deoarece prin participarea sa activă, elevul trăieşte efectiv fenomenul cunoaşterii 

solicitându-şi gândirea, inteligenţa, imaginaţia, creativitatea, memoria, capacitatea de a sesiza 

şi rezolva problemele.  

 în acelaşi timp, principiul solicită antrenarea participativă a elevilor la lecţii. Această 

înseamnă că va fi stimulată voinţa elevului de a cunoaşte şi a înţelege pentru a păstra ceea ce a 

învăţat şi a folosit.  

 de regulă, învăţarea conştientă este opusă celei mecanice care nu face posibilă păstrarea 

durabilă a celor învăţate, sau actualizarea acestor cunoştinţe.  

  

6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor  

 învăţarea temeinică constă în calitatea ei de a produce rezultate consistente.  

 învăţarea temeinică este opusă superficialităţii / învăţării în salt / lucrului de mântuială. 

 este o învăţare profundă şi de durată (în sensul că însuşirea informaţiei şi fixarea ei în 

memorie este urmată şi întărită de o explicaţie logică a celor însuşite).  

 de menţionat că temeinicia învăţării depinde şi de dimensiunea practică a învăţării (ceva este 

conştient şi profund însuşit numai dacă poate fi şi aplicat în practică).  

Deci, se obţine o învăţare temeinică când elevul nu numai ca ştie, ci ştie să şi facă (trece de la teoretic 

la practic). Se asigură şi prin recapitulare / repetiţie.  

 

Ce va face profesorul ?  

 învaţă pe elev cum să înregistreze mesajul şi cum să-l reactualizeze (activ + conştient + 

continuu).  

 va repeta în clasă/ acasă: în ordinea predării/ pe sărite pentru a face legături suplimentare.  

 va exercita un control de calitate şi o apreciere şcolară pe măsură, pentru a stimula 

cunoaşterea şi interesele, convingerile, motivaţiile şi tonusul intelectual.  

Principiul intuiţiei  

 cere valorificarea experienţei de cunoaştere senzorială a elevului şi cuplarea acesteia cu 

abstractizarea.  

 predarea şi învăţarea folosesc acest principiu deoarece:  

 caracterul concret al gândirii elevului explică de ce acesta asimilează mai uşor 

materia de învăţat dacă îi este solicitată intuiţia sensibilă (dacă îi cer să găsească 

corespondentul în realitate, aşa cum poate el).  

 deoarece intuiţia este solicitată şi de nevoia de a surprinde legăturile subtile ale 

evenimentelor şi de a evidenţia caracteristicile. Practic îi ceri elevului să spună ce 

crede el (ce părere are ) despre ceva anume ? ce impresie are ? cum îi apar lucrurile ?  

De fapt, cunoaşterea umană se realizează printr-un dialog permanent între concretul senzorial 

(perceput prin simţuri) şi abstractul raţional.  
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Locke: nimic nu există în intelect dacă mai întâi nu ar exista în simţuri. În context pedagogic, 

afirmaţia este relevantă: cunoaşterea sporeşte atât inductiv (prin simţuri – de la concret la abstract) cât 

şi deductiv (prin intelect – de la abstract la concret).  

 

 

Deci, cele două căi ale cunoaşterii trebuie exploatate în egală măsură, cu inspiraţie şi experienţă.  

 acest principiu al învăţării intuitive cere valorificarea pedagogică a unei bogate experienţe 

cognitive apelând la:  

 ilustrări / exemplificări  

 corelări ale denumirilor cu diverse imagini / reprezentări grafice  

 cuplarea învăţării teoretice cu aplicaţia practică.  

 principiul este eficient dacă profesorul:  

 va folosi raţional materialul didactic  

 dacă va selecta materialul intuitiv cu atenţie şi într-un scop dinainte stabilit  

 dacă va doza raportul dintre cuvânt şi expresia materială a acestuia  

 dacă va dirija atent observaţia elevilor spre ceea ce este constant în cunoaştere.  
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CUM SĂ DOWNLOADEZI DE PE YOUTUBE CU 

DOWNLOAD HELPER 

Prof. ADRIAN ROMEO ŞIŞIROI 

                                                               Colegiul Naţional “Spiru Haret”- Târgu Jiu  

                                                               Şcoala Gimnazială Bălceşti    

                                                               Şcoala Gimnazială “I.P.Voiteşti”- Bălăneşti 

                                                             Şcoala Gimnazială Nr. 1“George Uscătescu”-Tg-Cărbuneşti 

 

 

 

Lumea asta a add-ons-urilor cred că nu e suficient explorată de toţi utilizatorii de internet. 

Unele pluginuri chiar te pot ajuta enorm în operarea cotidiană, mai ales dacă activitatea 

se desfașoară în special pe internet... 

Unul dintre acestea se numeste “Download Helper” care se adaugă la browserul Mozilla Firefox. 

 

Ce trebuie să faci? 

 

1.Downlodează și instalează Mozilla Firefox. 

2.Downlodează Download Helper Addon pentru Mozilla Firefox. 

  

Se gaseşte la adresa: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/video-downloadhelper/  

 

3. Instalează-l , dă restart Firefox şi vei observa în dreapta la HOME Icoana de la Download Helper 

care se învarte. După instalare extensia asează o iconiţă nouă în bara de unelte Firefox. În cazul în 

care pagina pe care navigaţi conţine fişiere media pe care Download Helper poate să le descarce 

iconita devine animată. şi lângă iconită apare o mică săgeată. Un click pe săgeata şi se deschide 

un meniu de download în care veţi găsi videoclipurile pe care le conţine pagina web respectivă. 

 

Conversie video cu DownloadHelper 

Instalare pe Windows 

 

Procedeu: 

Se urmează calea Tools -> Download HelperPreferences 

Se alege eticheta Conversion 

 

 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/video-downloadhelper/
http://lh3.ggpht.com/romica22/SKyYEQbNX0I/AAAAAAAAFHQ/a21DXdExbvc/s1600-h/dwhelper24-anim[5].gif


 

8 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                  Anul II   Nr. 15    decembrie  2013              ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                       ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se bifează opţiunea Conversion enabled. 

 

 

 
 

 

Se execută clic pe butonul  Install/Update converter şi se deschide pagina unde se gaseşte programul 

de conversie ConvertHelper  disponibil spre download adică:  

 

http://www.downloadhelper.net/install-converter.php 

 

 

http://www.downloadhelper.net/install-converter.php
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DOWNLOAD VIDEOCLIPURI DE PE YOUTUBE 

 

 

Procedeu: 

 

Se intră pe youtube. 

Se execută clic dreapta  pe videoclip şi din meniu contextual se alege comanda Copy video URL  

Se dă un reload la pagina cu videoclipul.  

Apare sub videoclip iconiţa programului   de unde se poate 

descarca direct printr-un clic pe ea sau din lista derulantă se poate 

alege opţiunea Download and Convert (Descarcă şi converteşte) 

pentru a schimba extensia fişierului. 

 

 

Cu Download Helper se pot descărca videoclipuri şi de la alte 

adrese care conţin videoclipuri.  

Exemplu  http://www.trilulilu.ro 

 

 

Webografie: 

http://www.downloadhelper.net/conversion-manual.php 

http://eu-simplu.blogspot.ro/2008/08/descarca-de-pe-trilulilu-neogen-si.html 

http://mortu.eu/cum-sa-downlodezi-de-pe-youtube-trilulilu-si-altele.html#lightbox/0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa pentru corespondență:    revistainfopractic@yahoo.ro 

 

http://www.trilulilu.ro/
http://www.downloadhelper.net/conversion-manual.php
http://eu-simplu.blogspot.ro/2008/08/descarca-de-pe-trilulilu-neogen-si.html
http://mortu.eu/cum-sa-downlodezi-de-pe-youtube-trilulilu-si-altele.html#lightbox/0/
mailto:revistainfopractic@yahoo.ro

