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CAP.1  Algoritmii și jocurile educaționale 

Tema 1.1. Contextul educațional al  integrării programării prin joc didactic 

1.1.1. Contextul educațional 
Pentru a ține pasul cu  dezvoltarea continuă a tehnologiei, pentru a o folosi optim și în beneficiul nostru,  trebuie 
să investim constant în educația noastră. Amânarea procesului de învățare creează o prăpastie tot mai mare între 
ce am putea face și ce trebuie să facem pentru a ne adapta la societatea informațională. În procesul educațional, 
primul pas în înțelegerea tehnologiei este formarea deprinderilor de utilizare a unui  computer, ca instrument de 
colectare, manipulare și transmitere a informației. Nu există limită de vârstă în a învăța să utilizăm tehnologia, iar 
educația digitală este  cuprinsă în toate politicile educaționale în procesul de formare continuă,  pe tot parcursul 
vieții. 

Alfabetizarea digitală presupune manipularea, crearea, transformarea și distribuirea informației digitale, 
adaptarea constantă la noile forme ale tehnologiei, formarea competențelor digitale.  

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în 
mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și 
soluționare a problemelor în toate domeniile vieții.  

Competența digitală este o abilitate esențială pentru profesori și elevi în secolul XXI, necesară în educație, viață 
profesională și pentru participarea activă în societate.  

Conform unor rapoarte anuale ale  Comisiei Europene, competențele digitale ale capitalului uman acoperă (a) 
"abilitățile de bază și utilizarea" și (b) "abilitățile avansate și dezvoltarea". Aptitudinile și utilizările de bază cuprind 
indicatori care indică dacă utilizatorii utilizează internetul și dacă au abilități digitale de bază. Conceptul  "Abilități 
avansate și dezvoltare" include indicatori privind ocuparea forței de muncă specializate în domeniul TIC și 
absolvenții STEM (știință, tehnologie și matematică). Astfel țări precum LU, DK, FI, NL și SE sunt cele mai bune 
pentru abilitățile și utilizările de bază, în timp ce FI, SE, UK și IE sunt cele mai bune pentru dezvoltarea 
competențelor avansate. RO, BU, EL, CY și IT ocupă cel mai mic nivel general în privința dimensiunii capitalului 
uman.  

 

 

Abilitățile de bază și utilizarea presupun, pe lângă cunoașterea unor elemente precum manipularea și distribuirea 
informației digitale, creare și transformarea informației prin aplicații bazate pe algoritmi, folosirea gândirii 
algoritmice pentru  manipularea și distribuirea informației digitale. 

Restructurarea sistemul de învăţământ preuniversitar prin adaptarea curriculum-ului la cerinţele societăţii actuale 
necesită utilizarea şi perfecţionarea continuă a competenţelor digitale ale profesorilor astfel încât aceștia să fie 
capabili să antreneze o nouă generație în abilitățile de tehnologie informatică care este foarte solicitată.  

Conform Raportului ”Future of Jobs” al Forumului Economic Mondial, abilitățile de care va fi nevoie pentru a fi 
competitiv în contextul celei de-a patra revoluții industriale au cunoscut modificări esențiale, iar în top 3 se 
situează rezolvarea de probleme complexe, gândirea critică (analitică) și creativitatea. Dezvoltarea de competențe 
digitale prin predarea de ore de programare în școli le dezvoltă copiilor tocmai aceste trei abilități necesare pentru 
viitorul lor.  
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Totuși,  introducerea elementelor de bază a programării la nivel primar este doar o parte a bătăliei. Există 
obstacole practice precum obținerea și conectarea la Internet a calculatoarelor la clasă, și cel mai important, 
formarea cadrelor didactice în domeniu. 

 Tot mai multe țări au început să introducă în programele școlare  din ciclul elementar, elemente de programare 

de bază, astfel încât cei cu interes și abilități să poată fi instruiți ca specialiști. În acest sens, Coreea de Sud a revizuit 

sistemul educațional în 2007, modificând programele de învățământ din primar și secundar. UK a introdus 

programarea în învățământul obligatoriu pentru elevii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. Japonia prevede ca 

programarea pe calculator să fie introdusă obligatoriu în școlile elementare din Japonia din aprilie 2020.  

Integrarea României în Europa presupune: 

- Elevul român să primească la şcoală aceleaşi informaţii ca şi colegul său european ; 
- Noțiunile învățate să fie prezentate  în context european; 
- Integrarea celor 8 competențe cheie definite la nivel european în sistemul educațional românesc. 

Reforma curriculară inițiată de MEN constă în: 
- Programe şcolare revizuite pentru învăţământul primar începând cu anul şcolar 2008-2009 şi  cu 
2017-2018 la nivel gimnazial; 
- Manuale şcolare care  trebui să le dezvolte elevilor competenţele şi abilităţile necesare pentru a 
fi capabili să identifice și să acceseze  surse de informare corecte; 
-  Manuale care să nu mai ofere exclusiv punctul de vedere al specialistului, dar care să-l pună pe 
elev în situaţia de a căuta informaţia; 
- Modalități de predare care să dezvolte gândirea critică și să crească apetitul elevului pentru 
lectură. 

România a introdus disciplina Informatică și TIC în programele școlare de gimnaziu începând cu Programa 
disciplinei Informatică și TIC, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017. 

Gândirea critică, algoritmica și elementele de programare 

Dezvoltarea gândirii trebuie să fie  preocuparea cea mai importantă în procesul de educație. De eficiența gândirii 
depinde succesul individual și de grup. 

Gândirea critică este un demers rațional, lent, sistematic, care necesită antrenament. Astfel, mai întâi trebuie să 
ne antrenăm în a formula întrebări pentru ca acestea să apară apoi spontan.  Cea mai importantă tehnică de 
gândire critică este tocmai formularea de întrebări.  

Educația tradițională, nu formează deprinderea  elevului de a intreba, a descoperi, o primă cauză fiind  maniera 
în care sunt predate conținuturile și este proiectată evaluarea, fără un timp rezonabil de cercetare, de 
aprofundare, un proces conștient de  identificare a soluției optime.  

 Pe de altă parte, educația tradițională se bazează pe un  autoritarism care nu încurajează independenţa de 
gândire.  Acest lucru poate explica și analfabetismul  funcțional care este un fenomen în creștere. 

O altă tehnică în formarea gândirii critice  este lectura activă, care presupune a asculta sau a citi în scopul de a 
răspunde la anumite întrebări. Identificarea erorilor dintr-un program,  a disfuncționalității unei secvențe de cod, 
identificarea blocului lipsă care face ca programul să nu funcționeze conform așteptărilor este o tehnică a gândiri 
critice ca și faptul de a distinge între lucrurile verificabile și cele neverificabile, a identifica breșele logice în 
argumentare, a  cauzelor unui fapt, a omisiunilor dintr-un discurs, separarea faptelor de interpretări. 

Gândirea critică este, în fond,  gândirea rațională corectă logic. Jocurile logice sunt o modalitate de a forma 
gândirea critică a elevilor. Într-un  joc sunt necesare luarea deciziilor, fiecare decizie ducând la  un alt parcurs al 
programului. Reluarea jocului oferă elevului un feed-back asupra efectelor deciziilor sale și amodului propriu de 
gândire, de abordare a problemelor. 

Gândirea critică este are caracter preponderent analitic și respectă o serie de pași logici. Modelarea fenomenelor 
fizice și transpunerea soluțiilor problemelor în algoritmi duc la formarea și antrenarea gândirii critice. 

Trebuie identificate noi metode de studiere a instrumentelor IT, astfel încât, valorificate creativ, în contexte 
diferite să ne poată îmbunățăți tot mai mult viața profesională.   



Multe alte țări, cum sunt Belgia, Estonia, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Spania și Slovacia 
ne-au arătat că unul din cele mai bune momente de a introduce elementele de  prgramare este chiar din ciclul 
primar, când copiii sunt foarte receptivi să dobândească abilitățile necesare programării sau roboticii ca metode 
ale dezvoltării gândirii logice și creative. 

Există o mulțime de limbaje de programare care au fost special adaptate pentru copii în funcție de nivelul lor de 
cunoștințe, de vârstă. Pentru vârste mici sau pentru începători e indicat să se înceapă cu programe de tip  bloc ca 
cele prezentate în acest curs, precum platformele OpenRoberta, LOGO, Ozoblockly. Acestea oferă o bază 
excelentă pentru formarea competențelor de programare de bază ce pot fi transferate ulterior în competențe de 
programare în limbajele de programarea de tip text care permit realizarea de proiecte complexe.  

Shape tracer, Tynker -Candy Quest, Blockly-games sunt platforme cu jocuri logice online  care formează 
competențele de programare  intuitiv și gândirea algoritmică la vârste mici. 

Jocul didactic, jocul logic și elementele de programare 

În lucrarea „Psihologia copilului”, autorul Jean Piaget prezentată jocul ca principal mijloc  de a realiza adaptarea 
copilului la realitate îndeplinind important a funcţie de socializare dar şi una formativ-informativă. Jocul este un 
mijloc de exersare a gândirii şi a unor deprinderi, de cunoaştere şi autocunoaştere, mijloc de învăţare, cale de 
relaxare şi distracţie. Este un mijloc de de exersare şi exprimare a originalităţii şi creativităţii. 

Un  copil care se  joacă  învață să se coordoneze la nivel fizic  (jocuri de mânuire a obiectelor, jocuri sportive) și 
mental (cunoaştere, susţinută de atenţie şi curiozitate.  Funcţia formativ-educativă a jocului care se referă la 
contribuţia jocului în dezvoltarea copilului este tatată în lucrări de specialitate cunoscute:  „Copilul şi 
jocul”,(2002),  Jean Chateau, „ Psihologia vârstelor”  (2001) Ursula  Şchiopu, „Psihologia copilului şi pedagogia 
experimentală”, (1975), Claparede, E. 

Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuinţele copilului:de acţiune, de mişcare, de exprimare.  După Ed.Claparede, 
funcţia  principală a jocului permite individului să-şi realizeze eul și acest lucru e posibil prin intermediul altor   
funcţii secundare:  

• funcţia de recreere, relaxare (jocul oboseşte mai puţin decât creaţia, munca sau învăţarea),  

• funcţia de divertisment (prin elementele pe care copilul le întâlneşte în joc, se înlătură rutina şi plictiseala), 

• funcţia de agent de transmitere a ideilor şi experienţei (jocul devine un vehicul pentru perpetuarea 
credinţelor, ritualilor, tradiţiilor, un instrument de educaţie populară). 

Jocul didactic este un asamblu de acțiuni care prin buna dispoziție și bucuria pe care le aduce copiilor, urmărește 
și  obiective de pregătire intelectuală, morală, tehnică și fizică a elevului.  

Ca un exercițiu să devină joc didactic, trebuie să aibă scop, sarcină didactică, să includă elemente de joc, să 
prezinte conținuturile într-o manieră  atractivă (în funcție de tipul jocului și de disciplină), să se folosească material 
didactic variat și să aibă reguli clare și precise. 

Problema  „Animalul favorit!” 

Scopul: învățarea mișcării de glisare- mutare a obiectelor pe ecran 

Obiective operationale: 
-Să identifice  caracteristicile fiecărui animal ; 
-Să efectueze mișcările de glisare corespunzătoare ; 
-Să realizeze sarcinile în succesiunea dată de învățător  și să se integreze în ritmul impus de activitate. 

Sarcina didactică: Rezolvarea problemelor enunţate de  învățător prin manipularea directă a materialului 
didactic  şi transpunerea enunţului problemei într-o operaţie de glisare. 

Regulile jocului: Copilul desemnat prin cartonașul colorat primit va veni în faţa clasei şi va asculta problema, apoi 
va modifica, prin glisare,   pozițiile pe ecran apieselor din enunţul problemei, exprimând verbal acţiunile 
întreprinse. În cazul unui răspuns corect, va fi răsplătit cu aplauze. 

Desfăsurarea jocului: Învățătorul arată pe ecranul mare (folosind  videoproiector, televizor, alte modalități) 
piesele jocului: blocul verde cu toate caracteristicile unui animal, blocul imagine și blocurile mov cu trăsăturile 
fiecărui animal. Prin glisare, acestea trebuie potrivite pentru a rezolva acest puzzle. Învățătorul enunță problema: 



Pentru fiecare animal, glisați pe ecran blocurile imagine și blocurile cu trăsături și  atașați-le blocului verde. Alegeți 
numărul de picioare și alegeți 2  trăsături.  

  

Urmează explicarea şi demonstrarea regulilor jocului: copilul desemnat va asculta cu atenţie enunţul problemei 
şi va alege de  pe ecran  elementele corespunzătoare  blocului verde, va explica alegerea și va executa glisarea. 
Răspunsurile corecte fiind răsplatite cu aplauze; 

Desfășurarea jocului propriu-zis:  Învățătorul va desemna elevul care vine în fața clasei și ce sarcină are de 
îndeplinit.  

Evaluarea jocului: Copiii vor deschide calculatoarele și vor lucra individual pentru a completa un puzzel indicat 
de Învățător într-un timp precizat.  

1.1.2. Blocuri care implementează algoritmii 

 Algoritmii 

Un algoritm este o succesiune finită și ordonată de pași care transformă datele de intrare în date de ieșire. Altfel 
spus, cunoscând cerințele problemei și resursele de care dispuneți să găsiți soluția problemei sau să îndepliniți  
misiunea jocului. 

Blocuri  care implementează algoritmii 

1. Blocuri pentru acțiuni simple: deplasări, întoarceri, calcule, setarea culorii, setarea sunetului, etc. Aceste 
acțiuni sunt reprezentate de blocuri liniare: 

 , , , , , , etc. 

2. Blocuri de decizii – în funcție de o întrebare, puteți alege din  două variante corespunzătoare  răspunsurilor 
DA sau NU. 
Sunt reprezentate prin blocuri de decizie: 

, , etc. 
 
3. Blocuri de repetiții - reluarea unor blocuri de  comenzi. 
Sunt reprezentate prin blocuri de repetiție (Loops) cu număr cunoscut de pași sau necunoscut de pași 

, , . etc. 

Aceste reguli vor fi regăsite în toate aplicațiile de tip joc care folosesc blocurile sub diferite forme. 



1.1.3.  Metode  de predare-învățare-evaluare prin joc 

Metoda joc în echipă-pilot copilot 

Programarea în perechi este o tehnică de dezvoltare a software-ului dinamic  în care doi programatori lucrează 
împreună la o singură stație de lucru. Unul, conducătorul auto, scrie codul în timp ce celălalt, observatorul, 
navigatorul sau copilotul, analizează fiecare linie de cod în timp ce este introdus. Cei doi programatori comută 
frecvent roluri. 

În timpul revizuirii, observatorul consideră, de asemenea, direcția "strategică" a lucrării, însoțită de idei de 
îmbunătățire și soluționarea problemelor viitoare. Acest lucru este destinat să-i elibereze pe “șofer” să-și 
concentreze toată atenția asupra aspectelor "tactice" ale îndeplinirii sarcinii actuale, folosind observatorul ca o 
plasă de siguranță și ghid. 

Această metodă este preluată la clasă pentru a învăța elevii să lucreze în echipă. Recomandăm această metodă 
pentru parcurgerea temelor de mai jos, a  jocurilor educaționale propuse: Shape tracer, Tynker-Candy Quest, 
Blockly Games.  

Elevii vor fi încurajați să analizeze împreună sarcinile de lucru, conducătorul va lua deciziile, copilotul va fi un 
observator atent, va analiza efectul deciziilor și poate atenționa  sau sugera soluții  în vederea obținerii rezultatului 
dorit de echipă. 

La clasă, pentru a exersa această metodă puteți, la interval de 5-10 minute să solicitați inversarea rolurilor. 

Învățarea prin cooperare 

Învăţarea cooperativă este o metodă specifică de învăţare prin care elevii învaţă în grupuri mici, se ajută între ei 
şi sunt co-responsabili de lucrarea efectuată. În acest mod profesorul îşi asumă un rol de facilitator şi organizator 
al activităţii, structurând "mediile de învăţare" în care elevii transformă fiecare activitate într-un proces de 
"rezolvare a problemelor în grup". Astfel, într-un climat relaţional pozitiv ei işi ating obiectivele prin contribuţia 
personală a tuturor.  

Pentru atingerea acestor obiective, în  interiorul micilor grupuri de învăţare, elevii dezvoltă abilităţi şi competenţe 
sociale, înţelese ca un ansamblu de "abilităţi interpersonale şi de grup mic, indispensabile pentru dezvotlarea şi 
menţinerea unui nivel de cooperare înalt din punct de vedere calitativ". 

Caracteristicile învăţării prin cooperare  

• Interdependenţă pozitivă: elevii se angajează să îmbunătăţească performanţa fiecărui membru al 
grupului, nefiind posibil succesul individual fără succesul colectiv. Profesorul trebuie să atribuie sarcini 
clare şi un obiectiv comun pentru a se asigura că elevii înţeleg importanţa propriului rol în grup.  

• Responsabilitatea individuală şi de grup: grupul este responsabil pentru atingerea obiectivelor şi fiecare 
dintre membri este responsabil pentru contribuţia sa; fiecare contribuie în mod conştient.  

• Interacţiunea constructivă: elevii trebuie să relaţioneze direct pentru a lucra, promovând şi susţinând 
eforturile fiecăruia şi lăudându-se reciproc pentru succesele obţinute; în acest caz, proiectarea 
activităţilor online joacă un rol fundamental. Rolul profesorului este acela de a susţine elevii în succesul 
muncii lor, promovând partajarea resurselor şi susţinerea reciprocă.  

• Punerea în aplicare a abilităţilor sociale specifice şi necesare în rapoartele interpersonale în interiorul 
grupului mic: elevii se angajează în roluri diferite solicitate de sarcinile primite şi în crearea unui climat de 
cooperare şi încredere reciprocă. Sunt foarte importante abilităţile de gestiune a conflictelor, cum ar fi 
abilităţile sociale care trebuie să fie obiectul unui proces specific de predare. Aceste abilităţi sociale 
trebuie să fie predate în concordanţă cu conţinutul materiei şcolare.  

Evaluarea grupului şi individului: grupul evaluează rezultatele proprii şi modul propriu de lucru şi stabileşte 
obiective de îmbunătăţire a acestora; în acest moment este important ca profesorul să evalueze rolul şi rezultatele 
fiecărui elev în parte.  

Metoda învăţării prin cooperare este indicată în situaţiile în care există elevi cu dificultăţi de învăţare sau atunci 
când aceştia provin din alte culturi.  

https://blockly-games.appspot.com/?lang=ro


În crearea situaţiilor de învăţare prin cooperare trebuie luate în considerare şi punerea în practică a unor principii 
esenţiale care se diferenţiază de conceptul tradiţional de “muncă în echipă”. 

Formele de învăţare prin cooperare  

Experţii în învăţare prin cooperare disting:  

a) învăţare prin cooperare informală: exerciţii scurte în clasă pe grupuri aleatoare de doi sau mai mulţi elevi;  

b) învăţare formală prin cooperare: exerciţii mai lungi şi dificile pentru grupuri de elevi care lucrează împreună o 
parte semnificativă a cursului.  

Rezultatele didactice sunt eficiente în ambele cazuri.  

Pentru învăţarea prin cooperare informală elevilor li se cere să se reunească în grupuri de 2-4 persoane. Se atribuie 
aleator unui membru al grupului sarcina de a scrie exerciţiul (elevii se numerotează 1, 2, 3,... iar profesorul atribuie 
sarcina: "numărul 2 din fiecare grup va scrie acest exerciţiu"). Profesorul propune apoi o întrebare sau o problemă, 
dând elevilor un timp determinat pentru lucru. Numai celui ales îi este permis să scrie. La expirarea timpului, 
profesorul cere reprezentantului fiecarui grup să prezinte răspunsul elaborat.  

Întrebarea pusă de profesor se poate referi la:  

- explicaţii anterioare  

- structura soluţiei unei probleme  

- finalizarea pasajelor lipsă dintr-un proces de calcul sau dintr-o procedură experimentală  

- formularea unei explicaţii asupra unei observaţii experimentale  

- ipoteza unei serii de cauze  

- rezumatul unei lecţii  

- formularea uneia sau a două întrebări cu privire la subiectele dintr-o anumită lecţie  

- lista defectelor posibile ale unui experiment sau ale unui proiect  

- răspunsul la o întrebare pe care profesorul o pune, în mod normal clasei, în timpul unei explicaţii.  

În învăţarea formală prin cooperare, elevii lucrează în grupuri la probleme, proiecte sau rapoarte de laborator. 
Lucrul poate fi efectuat atât în clasă cât și în afara clasei. O interdependenţă pozitivă se realizează prin atribuirea 
de roluri diferite membrilor grupului  

La sfârşit se va evalua fie un raport unic, fie un proiect al întregului grupului. Activitatea individuală a fiecărui elev 
rezultă din examinarea tuturor aspectelor proiectului elaborat de către grup.  

Atunci când se utilizează tehnologia, învăţarea prin cooperare este o provocare, învăţarea formală şi informală 
pot fi amestecate într-un curriculum; este întotdeauna fundamental ca profesorul să declare sarcinile, obiectivele, 
metodologia de lucru şi să monitorizeze rolurile elevilor. 

Învăţarea prin practică  

(Learning by doing - Schank, Berman, Macpherson)  

Obiectivul principal: să promoveze dezvoltarea competenţelor/abilităţilor specifice şi învăţarea cunoştinţelor 
specifice în contextul lor de utilizare: scopul nu este ce să învăţăm, ci cum să învăţăm.  

Este bazat pe un scenariu pe bază de scopuri, o simulare a învăţării prin practică în care cursanţii exercită abilităţi 
specifice pentru a atinge obiectivul. Conform cu acest model, este fundamentală contextualizarea obiectivului. 

Copiii cărora li se dă ocazia să lucreze cu mâinile și mintea vor avea mai multa încredere în ei înșiși, mai ales în 
privința rezolvării unor probleme concrete. 

„Invățarea practică inseamnă să ii incurajezi pe elevi să rămână curioși, să iubească să învețe și să valorizeze 
procesul de încercare-eroare, mai degrabă decât să le fie frică să încerce și să nu greșească”, susține Tony Wagner, 
autorul cărții:  „Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine”. 



Învățarea prin practică înseamnă și abilitatea de a promova abilități nu doar practice, ci și emoționale precum: 
creativitatea, colaborarea și curajul. 

Învățarea prin practică se poate implementa prin următoarele metode: 

• Formulând teme care să pună accentul pe acțiune și creativitate. Temele date copiilor sub forma 
prezentărilor powerpoint sau sub forma referatelor ar putea fi inlocuite de obiecte reale, realizate de 
către copii. Astfel, aceștia pot vizualiza, testa  în realitate ceea ce învață. 

• Sprijinind procesele de încercare-eroare. Când copiii sunt implicați direct în descoperirea răspunsului 
corect, sunt mai motivați să învețe și vor fi mai puțin speriați de eșecuri. 

• Folosind resursele online care arată cum pot fi create diverse obiecte. De la obiecte de decor, obiecte de 
uz casnic, obiecte vestimentare, mâncare si jucării, există o mulâime de tutoriale pe internet care pot servi 
drept inspirație pentru copiii și parinții dornici de noi experiențe de invățare prin practică. 

Tema 1.2  Clasa virtuală 

Code.org  este produsul mai multor contribuitori: Microsoft, Fundația Infosys USA, Rețeaua Omidyar, Google, 
Ballmer Family Giving, Ali și Hadi Partovi, Bill și Melinda Gates, BlackRock, Jeff Bezos, John și Ann Doerr, Juniper 
Networks, Mark Zuckerberg și Priscilla Chan, Quadrivium Fundația Reid Hoffman, Salesforce, Fundația Sean N. 
Parker, Fundația Familie Smang, Verizon. 

1.2.1. Curriculum Computer Science Fundamentals 

Computer Science Fundamentals este conceput în primul rând pentru un public de școală elementară, dar  și 
începătorii în ale programării o pot considera un punct de pornire util. 

Curriculumul este complet gratuit pentru oricine dorește să predea. În plus, profesorul poate obține asistență 
vizitând support.code.org.  

Code.org Fundamentals constă în patru cursuri: 

• Cursul 1: începători (vârste 4-6 ani) 

• Cursul 2: începători, cititori (cu vârsta peste 6 ani) 

• Cursul 3: o condiție prealabilă este cursul 2 (vârsta de peste 8 ani) 

• Cursul 4: condiția preliminară este cursul 3 (cu vârsta peste 10 ani) 

Structura unui curs Code.org Fundamentals 

Fiecare curs constă în aproximativ 18-22 de lecții, fiecare având între 25 și 45 de minute. Ele pot fi predate             
într-un ritm confortabil, fie în zile consecutive ca subunitate, fie o zi pe săptămână timp de 18 săptămâni. 
Conținutul fiecărui curs se bazează conceptual pe cursul anterior, astfel încât un elev să poată progresa  trecând 
prin toate cele patru experiențe, învățând noi concepte pe parcurs. 

Utilizarea temelor de informatică susține dezvoltarea ideilor și recunoaște construirea continuă a cunoștințelor: 

• Algoritmi, Loops, Funcții, Variabile, Condiții, Date, Abstractizare, descompunere în subprobleme, 
recunoașterea modelelor, calcul și programare (utilizarea instrumentelor de calcul) 

• Utilizarea dispozitivelor de calcul și de comunicații  

• Lucru în echipă, difuzare produselor (share), respectarea normelor  de conduită 

În cadrul întregului curriculum pentru nivelul primar și secundar elevii vor dezvolta abilități  în domeniul 
calculatoarelor prin dezvoltarea de practici de gândire computațională: 

• Creativitate 

• Colaborare 

• Comunicare 

• Perseverență 

• Rezolvarea problemelor 

Pentru a folosi  code.org aveți nevoie de un dispozitiv de calcul și o conexiune la Internet. 

 




















































































































































































































