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1. Importanța programării 

Viața de astăzi este inseparabilă de computere. Telefoane, televiziune, automatizare, 

orașe inteligente - toate implică utilizarea calculatoarelor. Progresul tehnologic uriaș a impus 

situația în care tehnologiile informației, în special programarea, devin competența cheie 

a secolului XXI. Astăzi, digitalizarea și dezvoltarea tehnologiei fac din limbajul de programare 

un limbaj de comunicare. Trebuie să fim conștienți că copiii care sunt înscriși în prezent la 

școală vor efectua în viitor profesii care încă nu există, iar singurul lucru pe care îl putem spune 

despre aceste locuri de muncă este că vor fi bazate pe tehnologie. 

In order to achieve competitiveness and tangible growth, it is necessary to educate 

people in the most demanding sector of the future - information technology. All of the industries 

we know will gradually become involved in the use of software. The person of the future 

without appropriate knowledge in this field will depend on those who will have this knowledge. 

Especially for teachers the implementation will be a benefit: a basic literacy in a digital age 

must include an understanding of coding and the development of crucial competences to 

computational thinking, such as problem solving, collaboration and analytical skills. 

Pentru a obține competitivitate și creștere tangibilă, este necesar să educăm oamenii în cel 

mai exigent sector al viitorului - tehnologia informației. Toate industriile pe care le știm se vor 

implica treptat în utilizarea software-ului. Persoana viitorului fără cunoștințe adecvate în acest 

domeniu va depinde de cei care vor avea aceste cunoștințe. În special pentru profesori, 

implementarea va fi un beneficiu: o educație de bază într-o epocă digitală trebuie să includă 

o înțelegere a codificării și dezvoltarea competențelor cruciale pentru gândirea de calcul, cum 

ar fi rezolvarea problemelor, colaborarea și abilitățile analitice. 

 

Programarea este competența viitorului. Se înțelege mai mult 

decât doar scrierea unui program într-un limbaj de programare, este 

un proces: de la specificarea problemei, până la găsirea și 

dezvoltarea unei soluții, până la programarea și testarea 

corectitudinii sau îmbunătățirii posibile folosind o aplicație sau 

o programare selectate corespunzător limba. 
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Capacitatea de programare este recunoscută de autoritățile europene. Dezvoltarea 

acestei abilități este una dintre cerințele în ceea ce privește dezvoltarea competențelor cheie. 

Dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor este vitală pentru competitivitatea 

Europei în economia globală din ce în ce mai digitală. Îmbunătățirea accesului, a utilizării și 

a calității TIC-urilor este unul dintre cele 11 obiective tematice pentru politica de coeziune în 

perioada 2014-2020. Fondurile europene sunt privite nu doar ca un sprijin financiar, ci și ca un 

instrument de politică pentru a sprijini autoritățile publice în definirea strategiei lor și în 

planificarea efortului lor administrativ și investițional. Pentru a se asigura că investițiile UE au 

un impact maxim, statele membre și regiunile care doresc să utilizeze finanțarea pentru proiecte 

legate de TIC trebuie să pună la punct un cadru strategic de creștere digitală și un plan de rețea 

de generație următoare. 

 

2. Exemple de țări partenere 

În Polonia, dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor este una dintre 

direcțiile principale pentru implementarea politicii educaționale naționale (pe lângă utilizarea 

sigură și responsabilă a resurselor disponibile în rețea). Conform noului curriculum de bază, 

programarea de la 1 septembrie 2017 este un element permanent al educației încă din clasa 

I a școlii primare. Atât Legea educației legii, cât și programa de bază a materiei de informatică 

prevăd activități școlare pentru a dezvolta abilitățile elevilor în utilizarea eficientă 

a tehnologiilor informaționale și de comunicare. 

În plus, există multe inițiative care au loc în țară. Una dintre ele este competiția „Anul 

Nou cu programare”. Este inițiativa Ministerului Digitizării care promovează învățarea 

programării. Deoarece este important să nu fie incluse doar orașele mari, Ministerul a lansat 16 

cluburi pentru programatori tineri, în locuri în care oferta acestui tip de clase nu este la fel de 

bogată ca în orașele mari. Cluburile tinerilor programatori sunt puncte de atelier unde sunt 

organizate cursuri gratuite de programare. O inițiativă interesantă este Centrul de Educație 

Situația din țările partenere variază, însă, în fiecare, 

autoritățile naționale din domeniul educației înțeleg că competența 

TIC are un statut interdisciplinar, ceea ce înseamnă că este necesară 

implementarea acesteia în cadrul programelor. 
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Mobilă FRSE (MCE) - un camion educațional modern și spațiu didactic pentru profesorii care 

sunt invitați în lumea învățării virtuale. Printre altele, MCE ajută la învățarea elementelor de 

bază ale programării. 

În Italia, Ministerul Educației a susținut proiecte pentru introducerea tehnologiei în clasă 

și integrarea acestora cu resursele tradiționale (Planul național de diseminare a tablelor 

interactive multimedia - proiectul LIM-Cl @ ssi 2.0, calea iTEC ...) . Obiectivele sunt 

diseminarea cunoștințelor despre noile modele de învățare și formare, dotarea ghidurilor școlare 

pentru introducerea, la baza metodelor de predare, a noilor tehnologii și câștigarea rezistenței 

pe scară largă la utilizarea lor, promovarea interactivității dintre profesori și elevi și printre 

elevii înșiși. 

Un exemplu de bune practici în Italia este octombrie 2018 COD WEEK 4 ALL - cu 

peste 20.000 de evenimente organizate (mai mult decât în orice altă țară europeană) + 

codenanoMOOC lansat de Universitatea Urbino „Carlo Bo”, situată în regiunea Emilia 

Romagna. 

În Letonia, în 2015, pentru a dezvolta abilitățile TIC ale elevilor, a fost introdusă o nouă 

materie „Știința calculatoarelor” și a fost lansat un proiect pilot privind competențele pe 

calculator, care a implicat peste 150 de școli. Competența digitală este unul dintre fundamentele 

noului conținut al formării competențelor. Predarea deprinderilor de calculator în școli a început 

să fie predată de la clasa 1 (copii de 7 ani). Conținutul său este în concordanță cu tendințele de 

dezvoltare ale industriei computerelor, care promovează dezvoltarea cunoștințelor elevului și 

dezvoltarea abilităților practice (competențe) în informatică, care sunt necesare în diverse 

situații de viață pentru obținerea, procesarea, analiza și dezvoltarea informații, precum și pentru 

utilizarea eficientă a tehnologiei informației și comunicării în procesul de învățare. De la vârsta 

de 7 ani, elevii învață algoritmi, rezolvă sarcini bazate pe gândirea logică. La școala primară, 

elevii învață mediul de programare vizuală Scratch și limbajele de programare textuală. În 

ultimii ani de școală primară, 50% din conținutul calculatorului este sarcini de algoritm și 

programare. 
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Datele sondajului profesorului arată că peste 4/5 profesori au evaluat proiectul pilot 

pozitiv. Este deosebit de important ca profesorii să vadă marele beneficiu al informaticii în 

achiziționarea altor materii - mai mult de jumătate cred că informatica îi ajută pe elevi să învețe 

mai mult cu succes alte materii. 

Exemple de experiență includ Proiectul pilot de calcul în anii 2015 - 2018, care 

a implicat 150 de școli, săptămâna de programare europeană în octombrie 2018, participarea 

elevilor letoni la olimpiadele europene și mondiale de informatică (programare), în care 

3 medalii de bronz în 2018 au fost acordate studenților din Letonia. 

Pentru România, anul 2000 a fost anul în care Ministerul Educației din România a avut 

prima strategie de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă pentru profesori și 

manageri în învățământul preuniversitar. Pregătirea continuă a cadrelor didactice este un drept 

care se realizează în principal prin dezvoltarea profesională și conversie. Programele de 

educație continuă, inclusiv TIC, ale cadrelor didactice sunt organizate modular. Pregătirea 

continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor profesorilor, inclusiv dobândirea de 

noi competențe, în concordanță cu evoluția nevoilor educaționale și a curriculumului 

educațional, precum și cu cerințele pentru adaptarea competențelor cadrelor didactice la 

modificările structurilor / proceselor din educaţie. 

Unul dintre exemplele de inițiativă din România este Hour of Code, care este posibil 

datorită ADFABER, singurul ONG român care promovează dezvoltarea comunității și 

schimbarea socială prin intermediul tehnologiei. Hour of Code reprezintă o introducere în 

tehnologie și programare. Beneficiarii sunt studenți și oricine poate fi un susținător. Toată 

lumea, chiar și un începător, poate învăța elementele de bază ale programării. 

 

3. Recomandări pentru factorii de decizie 

 

Munca de doi ani în cadrul proiectului CodeIT arată că, în prezent, 

una dintre cele mai importante provocări ale școlilor de astăzi este 

introducerea elementelor de bază ale programării de la începutul 

educației școlare și ceea ce vine cu aceasta, educația și formarea 

profesorilor. 
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 Sunt recomandate următoarele activități în domeniul dezvoltării competențelor 

profesorilor și studenților: 

 tratarea algoritmică și a programării ca a patra competență a omului modern, alături de 

citire, scriere și calcul 

 adoptarea unei definiții a programării inteligibile pentru profesori și studenți din 

învățământul școlar, datorită căreia metodologia dezvoltată pentru implementarea 

științei programării în școli pentru profesori și studenți ar împărți procesul de învățare 

în etape pedagogice de bază și în mod substanțial justificat 

 utilizarea standardelor de referință pentru dotarea sălilor de clasă cu echipamente de 

calculator: 

o o aplicații de referință (off-line și on-line) 

o de cursuri de referință pentru pregătirea cadrelor didactice 

o pentru a face referire la sarcini / scenario 

 dezvoltarea competențelor digitale și educația adecvată a cadrelor didactice și a elevilor 

înțelese ca acțiuni care duc la obiective educaționale specifice și, în același timp, statele 

sunt rezultatul tuturor activităților elevilor atât la școală, cât și în afara școlii. 

 dezvoltarea competențelor digitale și a instruirii prin acțiune, inclusiv colaborarea în 

grup - cu un accent deosebit pe activitățile manuale și motorii, inclusiv învățarea 

programării 

 incluzând clase senzoriale-motorii folosind seturi selectate corespunzător pentru 

a învăța elementele de bază ale programării 

 experienta și experimentarea utilizării de instrumente didactice pentru diverse materii, 

inclusiv muzică, natură și limbi 

 dezvoltarea competențelor digitale și educația problemelor prin rezolvarea problemelor 

teoretice (asemănătoare copiilor) și practice, folosind elementele de bază ale 

matematicii și algoritmi bazate pe gândirea critică a copilului 

 asigurarea utilizării de conținut digital, obiective de învățare, jocuri serioase, jocuri cu 

realitate alternativă, platforme digitale pentru partajarea practicilor de edutrenare 

 asigurarea că instrumentele menționate mai sus sunt instrumente ale experiențelor 

sistematice și non-episodice 


