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         Deoarece în preocupările oricărui profesor trebuie să existe şi grija de a se face cât mai bine 

înţeles de către elevii săi, în funcţie de nivelul clasei, noi profesorii trebuie să ne adaptăm lor, iar acest 

lucru depinde foarte mult de metodele şi strategiile didactice pe care le cunoaştem. De aceea trebuie să 

cunoaştem cât mai multe metode noi şi în acest scop, în urmă cu câţiva ani, am publicat cartea 

DIDACTICA INFORMATICII(alături de alţi profesori de renume, majoritatea din localitatea Ploieşti, 

judeţul Prahova), utilă tuturor profesorilor din ţară. Am primit numeroase felicitări pentru acest 

material de 280 pagini aproximativ.         

Această carte reprezintă o bună resursă educaţională la care profesorul poate apela oricând, deoarece ia 

în discuţie fiecare din temele majore ale teoriei instruirii: curriculum, strategii didactice, evaluare. Vom 

regăsi în conţinutul cărţii atât elemente teoretice - necesare în pregătirea materialelor din cadrul 

cercurilor metodice, schimburilor de experienţe, pregătirii profesionale - cât şi aplicaţii şi exemplificări 

pentru domeniul informaticii, propuneri care vin din partea cadrelor didactice autori şi a celor 

colaboratori. Aşadar, recomandaţi cartea ca pe o utilă sursă de cunoaştere, care acoperă tematici 

didactice fundamentale pregătirii oricărui profesor: de la cei debutanţi, la cei ce se pregătesc în vederea 

obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice, până la profesorii cu experienţă didactică bogată. Este o 

literatură de specialitate actualizată şi îmbogăţită cu exemplificări utile. Lucrarea de faţă are drept 

obiective pe de o parte, analiza sistematică a unor aspecte legate de predarea informaticii în liceu iar pe 

de altă parte, prezentarea unor aspecte ştiinţifice legate de programarea aplicaţiilor în acest domeniu. 

Volumul se adresează studenţilor, viitorilor profesori de informatică aflaţi în stadiul formării iniţiale, 

dar în egală măsură şi profesorilor aflaţi în diferite etape ale perfecţionării în carieră. Structural, 

lucrarea este gândită în 6 capitole, a căror prezentare succesivă o realizăm, după cum urmează: În 

capitolul 1, Consideraţii generale: Informatica şi Societatea Informaţională sunt delimitate conceptele 

fundamentale de lucru, aşa cum le regăsim în literatura de specialitate: pedagogie, didactică, psihologie, 

metodică, metodica predării informaticii, teorie, modelare, proiectare, competenţă didactică etc. 

Capitolul 2, Documentele profesorului se vrea a fi o trecere în revista a caracteristicilor specifice 

documentelor de lucru pentru fiecare cadru didactic: planificare calendaristică, programă de 

informatică, manual, plan cadru, programă şcolară, proiectarea unităţii de învăţare, obiective 

operaţionale şi exigenţe de alcătuire a acestora, obiective generale, obiective cadru şi de referinţă. Sunt 

prezentate, şi analizate de asemenea, taxonomiile de clasificare a obiectivelor pedagogice, pe domenii 

şi clase comportamentale: cognitiv, afectiv şi psihomotor. Regăsim, de asemenea, explicaţii cu privire 

la proiectarea şi aplicarea CDS la informatică. Capitolul 3, Strategii didactice utilizate în procesul de 

predare – învăţare - evaluare la disciplinele informatice, prezintă analitic metodele cel mai des utilizate 

în predarea informaticii. Puterea de aplicativitate a acestui capitol sporeşte substanţial prin prezentarea 

de exemple concrete, de posibilităţi de folosire a metodelor prezentate şi descrise teoretic, în cadrul 

orelor de informatică. Sunt prezentate detaliat atât metodele tradiţionale de predare-învăţare, cât şi 

metodele moderne, interactive, cărora autorii le dedică un subcapitol întreg, însoţind prezentarea 

teoretică cu aplicaţii exemplificatoare pentru domeniul informatică. Capitolul 4, intitulat Integrarea 

mijlocelor de 

învăţământ în procesul de predare-învăţare - evaluare la disciplinele informatice, urmează firesc, 

capitolului dedicat ansamblului metodelor de predare-învăţare şi prezintă Laboratorul ca mediu de 

instruire, şi cadrul în care elevii îşi desfăşoară activitatea de învăţare. Sunt, de asemenea, prezentate 

modalităţi de valorificare a software-ului educaţional inter, trans şi multidisciplinar, precum şi 

posibilităţi de utilizare a platformelor de e-learning ca resursă educaţională. Un subcapitol important 
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este dedicat modalităţilor de valorificarea reţelei Internet, considerată resursă educaţională. Capitolul 5, 

Evaluarea randamentului şcolar în concordanţă cu obiectivele curriculare la informatică, face o trecere 

amplă în revistă a tuturor temelor importante, atunci când vorbim despre procesul de evaluare a 

rezultatelor şcolare în domeniul informaticii, de la definirea conceptelor care compun actul evaluării: - 

măsurarea, aprecierea, emiterea judecăţii de valoare la discutarea funcţiilor evaluării şi a modalităţilor 

de integrare a acesteia în actul didactic. De la tipurile de metode şi probe de evaluare tradiţionale, la 

principalele metode complementare de evaluare al căror potenţial formativ susţine individualizarea 

actului educaţional prin sprijinul acordat elevului. Toate aceste prezentări sunt susţinute şi îmbogăţite 

prin exemple, prin aplicaţii pentru domeniul informaticii. Capitolul 6, Principiile didacticii şi 

valorificarea lor în învăţământul informaticii, prezintă ansamblul principiilor didactice, suporturi 

normative care orientează întreaga desfăşurare a procesului didactic şi care, în accepţiunile moderne, 

capătă semnificaţia de „standarde instrucţionale minimale”. Sunt luate în discuţie: principiul 

învăţământului sistematic şi continuu; principiul participării conştiente şi active a elevilor la activitatea 

de predare-învăţare; principiul accesibilităţii şi individualizării procesului de învăţământ; principiul 

intuiţiei şi al respectării raportului dintre senzorial si raţional; principiul însuşirii temeinice a 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; principiul motivaţiei optime a învăţării; principiul legării 

teoriei de practică; principiul asigurării conexiunii inverse în procesul de învăţământ. Valoarea 

aplicativă a cărţii este sporită prin prezentarea în Anexe a multiple exemple concrete de proiecte de 

unitate de învăţare dar şi proiecte didactice pentru disciplina informatică. Tot în Anexe vom regăsi 

prezentate subiecte - propuse de-a lungul timpului - la examenul de titularizare pentru profesorii 

informaticieni, precum şi indicaţiile de rezolvare ale acestora. Puterea ideatică a lucrării de faţă creşte 

prin complementaritatea introducerii exemplelor concrete din activitatea didactică a profesorilor de 

informatică, a experienţelor şi valorilor acestora. Aşadar, o publicaţie utilă şi de interes. 

 

 



 
 

Metoda mozaicului este o metodă didactică modernă deoarece este o metodă care propune o 

învățare în echipă, dirijată de profesor. Metoda se mai numește și  "metoda grupurilor interdependente" 

sau jigsaw puzzle ( mozaic). Profesorul împarte clasa în 4-5 grupe de lucru, fiecare grupă având câte 4 

sau 5 elevi și fiecare elev are o sarcină de studiu și o sarcină de transmitere a informaţiilor asimilate 

către ceilalţi colegi ai grupei. 

Astfel, fiecare elev al grupei trebuie să devină expert și acest lucru se realizează prin regruparea 

elevilor în grupuri de experți, unde tot grupul are aceleași temă de lucru. 

  În cadrul grupului de experți elevii își împart sarcinile, tot timpul colaborează între ei pentru 

îndeplinirea în cât mai bune condiții a sarcinii de lucru. Metoda Mozaic asigură o bună colaborare între 

elevii, chiar impune ca elevii să se ajute între ei, să-și explice unii altora până învață materialul 

respectiv suficient de bine astfel încât elevul să-l explice și altora. 

Metoda poate fi aplicată cu succes atunci când elevii rezolvă un set de probleme, își însușesc unele 

noțiuni(citesc un text), vizualizează o prezentare sau realizează un studiu de grup, în oricare domeniu 

din curriculum și la orice categorie de vârstă.  

Fiind o metodă de învățare prin cooperare, metoda Mozaic folosește două tipuri de grupuri: grupuri 

casă(inițiale, de baștină) și grupuri de experți/specialiști. Această metodă favorizează învățarea 

întregului material pentru întreaga clasă de elevii. 

 Folosind această metodă, profesorul își asumă un rol mult diminuat, de îndrumător al activității, 

de mediator, de reglator al activității elevilor săi. La începutul lecţiei profesorul intervine semnificativ 

atunci când împarte elevii în grupurile de lucru şi prezintă elevilor sarcinile de lucru, dar și la sfârşitul 

activităţilor când va expune concluziile activităţilor realizate cu toată clasa. 

 Acesta metodă cunoaște în practica didactică mai multe variante de implementare, noi vom 

prezenta mai jos varianta standard care respectă cinci etape: 

1. Pregătirea materialului de studiu 

Profesorul are sarcina de a identifica tema de studiu și apoi de a o împărți în sub-teme. Împarte clasa 

în 4 grupe de elevi(grupa 1, grupa 2 etc.) și fiecare grupă primește câte o sarcină de lucru diferită în 

cadrul grupei(fișa A, fișa B etc.). Fiecare grupă poate primi un material: probleme de rezolvat, surse 

istorice, texte, etc. împreună cu sarcina de îndeplinit - pot fi formulate:  sub formă de întrebări cu 

răspuns grilă sau afirmativ, un text de completat care obligă elevul să studieze materialul respectiv. 

Profesorul își întocmește o fişă-expert în care își va nota numele elevilor din fiecare grupă, cele 

patru sub-teme propuse şi care va fi înmânată fiecărui grup. 

 

2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor în 

clasă) 

Fiecărui elev din grupă i se atribuie o literă A, B etc.(sau numere 1, 2 etc.) având ca sarcină, să 

învețe în mod independent și foarte atent, sub-tema cu litera primită(numărul primit) și să devină un 

expert al temei sale. De exemplu, elevii cu litera A vor învăța sub-tema cu numărul 1- prima parte a 

materialului de studiat, iar cei cu litera B vor învăța sub-tema cu numărul 2 etc. 

Faza de lucru independentă poate fi realizată de fiecare elev fie în clasă, fie acasă - poate constitui o 

temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului – fiecare elev va studia tema lui, va citeşte textul 

corespunzător, va gândi soluții posibile etc. 

 

3. Constituirea grupului de experţi 

Următorul moment, după ce au străbătut faza independentă, este formarea grupurilor de experţilor - 

cu aceeași literă - pentru a dezbate aceeași  problemă împreună. De exemplu, elevii cu litera A se 

grupează toți în echipe de învăţare -  părăsesc echipele de iniţiale - şi se adună la o masă unde vor 

învăța sub-tema cu numărul 1(prima parte a materialului de studiat), iar cei cu litera B vor învăța sub-

tema cu numărul 2 etc. Grupul de experţi se împarte în două grupe mai mici, dacă este prea mare, de 

exemplu conține mai mult de 6 membri. 

După constituirea grupurilor de experți și discutarea problemei - pe baza materialelor primite - elevii 

vor prezenta un raport individual asupra temei studiate și pe această bază vor avea loc discuţii.  În 



 
 

funcție de calitatea discuțiilor, pot surveni și elemente noi. De asemenea se poate  stabili și modalitatea 

de transmitere a cunoștințelor pentru ceilalți membrii ai echipei iniţiale. Fiecare elev dintr-un grup de 

experți poartă responsabilitatea modului în care au realizat secvența de învățare și modul în care au 

transmis-o colegilor lor din echipa inițială. 

Orice elev trebuie să fie membru într-un grup de experţi şi trebuie să facă parte dintr-o echipă de 

învăţare, de aceea mobilierul trebuie să fie adecvat lucrului pe grupe, să poată fi plasate corespunzător, 

la anumită distanță unele de celelalte, pentru ca grupele să nu se deranjeze reciproc. 

      Fiecărui grup de experţi îi revine sarcina comună de a fi bine instruiți, deoarece au și 

responsabilitatea transmiterii(predării) informațiilor învăţate către colegi lor din echipa iniţială. 

 

4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 

Penultima etapa a acestei metode este realizarea raportului de echipă. Este momentul în care 

experţii predau cele învățate în fața grupului inițial într-un mod concis, atractiv, la obiect, dar asimilând 

totodată și cele prezentate de colegii lor, experţi în alte sub-teme. Prezentarea poate fi însoţită de 

mijloace audio-vizuale, sau de materiale auxiliare, sau pot susține o idee, pot citi un raport, pot folosi 

computerul,  sau se pot ajuta de diverse diagramelor, fotografii sau desene sugestive. În timpul 

prezentării, colegii pot pune întrebări sau pot nota ceea ce este mai important, fiecare elaborându-şi 

propriul plan de idei, astfel fiind stimulată comunicarea în grup. 

 

5. Evaluarea 

Ultima etapa a acestei metode este faza demonstraţiei în care grupele expun rezultatele tuturor 

elevilor clasei, acesta reprezentând moment când elevii sunt pregătiți să demonstreze ceea ce au învăţat. 

Profesorul poate sprijini această activitate prin diverse acțiuni, cum ar fi:  

 dă spre completare, în vederea realizării feedback-ul activităţii, fiecărui elev o fişă de 

evaluare a activității realizate sau pune întrebări,  

 cere un raport scris sau cere un eseu scris ori   

 se adresează câte o întrebare fiecărui elev din clasă - evaluarea orală – iar acesta trebuie să 

nu fie ajutat de echipă(astfel profesorul verifică gradul de înţelegere al întreg conţinutului). 

 

În timpul învăţării prin colaborare  profesorul va stimula cooperarea, va  monitoriza predarea - 

pentru a se asigura că informaţia transmită nu este greșită, deci poate constitui un punct de plecare 

pentru lecțiile următoare întrebări - și se asigură că există participare din partea tuturor membrilor 

echipelor. 

 

Pe scurt: 

1. Realizaţi grupuri de patru elevi 

2. Fiecărui elev i se va asocia câte o literă/ cifră 

3. Fiecare elev răspunde individual doar la acea întrebare care are aceeaşi literă/ cifră cu cea primită de 

el iniţial (se alocă un timp anume, 5-10 minute) 

4. Elevii cu aceeaşi literă formează un grup de experți/specialişti şi îşi împărtăşesc ideile legate de 

întrebarea/ tema primită, fiecare notându-şi răspunsurile celorlalţi (se alocă un timp anume, 10-15 

minute) 

5. Elevii se întorc în grupul iniţial, se împărtăşesc răspunsurile la toate întrebările, fiecare 

expert/specialist prezentând celorlalţi răspunsurile formulate în grupul de specialişti (se alocă un timp 

anume, 10-15 minute) 

6. Grupul de bază/ iniţial pregăteşte o prezentare finală  

 

 
Gruparea elevilor în metoda Mozaic se poate centraliza și astfel: 



 
 

 

 Grup expert 1 Grup expert 2 Grup expert 3 Grup expert 4 

Grup casa 1 Elev 1A Elev 2A Elev 3A Elev 4A 

Grup casa 2 Elev 1B Elev 2B Elev 3B Elev 4B 

Grup casa 3 Elev 1C Elev 2C Elev 3C Elev 4C 

Grup casa 4 Elev 1D Elev 2D Elev 3D Elev 4D 

 

Elevilor trebuie să li se reamintească modurile de a participa la discuţiile din clasă. Iată unele dintre 

reguli: 

 Staţi în cerc, astfel încât toţi participanţii să se poată vedea între ei  

 O singură persoană are cuvântul la un moment dat 

 Ascultaţi ce spun ceilalţi 

 Rămâneţi la subiect 

Observaţii utile: 

 Elevilor li se pot atribui şi roluri ca Verificator, Înregistrator, Raportor etc. Aceste roluri pot fi 

jucate în orice strategie de învăţare prin cooperare. Alegeți o lecție nouă pe care elevii să o 

citească și asigurați-vă că fiecare are un exemplar din textul lecției.  

 Pregătiți fișele de roluri, desemnând sarcini specifice pentru fiecare. Explicați rolurile. Atribuiți 

roluri fiecărui elev (sau lăsați-i să aleagă ce rol vor să joace).  

Dați-le fișele de rol și asigurați-vă că fiecare elev a înțeles ce trebuie să facă. 

 Ei devin „experți” pe măsură ce „predau” unul altuia părți din materialul care trebuie învățat. În 

acest mod, fiecare elev are un rol activ în procesul de predare și învățare și experimentează 

înțelegerea și gândirea la nivel înalt. 

 

 La finalul tuturor activităților, în grupul de 

bază, după întrunirea în grupurile de 

specialişti: 

  
 

Exemplu: Propunem aplicarea metodei mozaicului la predarea unei lecţii de informatică la clasa a 

IX-a cu tema “Recapitularea instrucțiunilor repetitive în limbajul C++”. 

 

Etape: 

1. Clasa de elevi o vom împărţi în grupuri de 4 elevi numerotate 1, 2, 3, 4 și materia de însușit tot 

în 4, fișa A, fișa B, fișa C, fișa D, apoi fiecare elev va primi o fişă de învăţare ce conține unul 

din numerele 1, 2, 3 sau 4. Fişele cuprind părţi ale materialului ce urmează a fi înţeles şi discutat 

de către elevi. 

Cele patru fişe de lucru sunt secvențe din lecția de recapitulare “Instrucțiuni repetitive”. Se va 

prezenta succint subiectul tratat, se va atribui sarcinile de lucru şi se va explica modul în care se 

va desfăşura activitatea. 

2.  Elevii îi vom regrupa, în  funcţie de litera fişei primite, formând astfel  grupurile de experţi: toţi 

elevii care au litera A vor forma un grup, cei cu litera B vor forma alt grup ş.a.m.d. 

Aşadar, un grup de „experţi” va conține toţi elevii ce au primit, în grupul iniţial litera A,   

porţiunea de lecţie cu titlul: “Recapitulare - Aplicații folosind instrucțiunea repetitivă                                       

While-Do”, un alt grup de experți va conține toţi elevii ce au primit, în grupul iniţial litera B, 

porţiunea de lecţie cu titlul: “Recapitulare - Aplicații folosind instrucțiunea repetitivă 

           Repeat-Until” 

3. În grupurile de experți se va învăţa prin cooperare porțiunea de lecție care a revenit fiecărui 

grup în parte. Elevii citesc, încearcă să înţeleagă cât mai bine, comunică, hotărăsc împreună 

modalitatea de predare a ceea ce au înţeles ei și colegilor lor din grupul lor originar. Fiecare 



 
 

elev din grup va decide cum va „preda”. Ei pot folosi exemple numerice, logica matematică, 

desene, texte în vorbirea curentă, simboluri matematice etc. 

4. Se revine în grupul iniţial, unde elevul va preda celorlalţi membri ai grupului secţiunea de lecție 

pregătită(învățată). Dacă un elev are neclarităţi, va adresa întrebări expertului. Pentru orice 

nelămurire se poate adresa întrebări chiar şi altor experți din celelalte grupuri pentru secvența 

respectivă. Astfel, în fiecare grup sunt „predate” cele patru porțiuni ale lecţiei și fiecare elev 

devine mai responsabil atât pentru învăţarea proprie, cât şi pentru transmiterea corectă a 

informaţiilor. Este important ca profesorul să monitorizeze această activitate, având grijă 

totodată ca achiziţiile transmise să fie corecte. 

5. La final se face trecerea în revistă a întreg materialului propus prin expunere orală cu toată 

clasacu toţi participanţii. Profesor va adresa clasei câteva întrebări bine alese în care va reliefa 

nivelul de înţelegere al temei.   

 

Una din cele patru fișe de lucru distribuite: 

 

                   Fișa nr. 1 – Aplicații folosind instrucțiunea 

 repetitivă  While 

1. Ce va tipări următoarea secvență de program(scrisă în limbajul C++)? Justificați 

răspunsul(exemplificați dând valori tuturor variabilelor) și scrieți răspunsului corect. 

……..  

n=42735; s=0; 

while (n< >0) 

{ 

     if (n % 10 % 2 ==0) 

         s=s+ n % 10; 

     if (n>=10) 

            cout<<n % 10<<”    ”<< n / 10 % 10); 

     n:=n / 10; 

} 

Cout<<s; 

………... 

 

 

2. Să se realizeze un program C++ care afişează toate numerele prime situate în intervalul [m,n], 

toate pe un rând și separate prin câte un spațiu, iar pe următoarea linie numărul acestora. Programul 

va citi de la tastatură cele două numere naturale m, n, de maxim 4 cifre fiecare cu m<n și va folosi 

pentru repetare instrucțiunea while. 

       Exemplu: Intrare                                                   Ieșire 

        Pentru m=0 și n=11 Se va afișa, în acest format: 

2, 3, 5, 7, 11 

5 

Rezumat 

În acest material al simpozionului CLICK PE INFORMATIE este vorba despre 

METODE INTERACTIVE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE, evoluția metodelor în învătămantul 

romanesc. Acesta este un capitol al cărții Didactica Informaticii,  60 pagini din aproape 300 cat are 

toata cartea. În carte sunt prezentate 10 astfel de metode cu exemple concrete, în acest material am 

insistat pe metoda Mozaicului, respectiv metoda Ciorchinelui.  Celelalte opt metode sunt: cubului, 

proiectului, turul galeriei, stiu/vreau sa stiu/am invatat-KWL, harta conceptuala, Sinelg, Philips 6/6, 

brainstormingul.    

Prin intermediul informațiilor colectate, am vrut să atrag atentia asupra faptului că metodele 

folosite in procesul de predare-invatare joacă un rol foarte mare in relatia profesor-elev.  

În concluzie, considerăm metodele interactive centrate pe elev ca o mâna de ajutor în viețile noastre. 

Bibliografie:   1. Didactica Informaticii, autori Luminița Radu, Luminița Ripeanu, Mihaela Suditu, 

Codruța Țenea, Daniela Ionescu, editura Karta-Graphic Ploiești (carte_metodica10@yahoo.com) 

Succes! 


