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În articolul de faţă este abordat procesul didactico-istoric de studiere a tehnicilor de programare în ciclul preuniversitar 

din Republica Moldova. Se examinează procesul de dezvoltare şi modernizare a curriculumului disciplinar la Informatică 
în perioada 1985-2015, compartimentul Tehnici de programare. În atenţie este luată viziunea şi percepţia profesorilor 
de informatică şi a elevilor vizavi de procesul de predare-învăţare a compartimentului Tehnici de programare în învăţă-
mântul preuniversitar, expus în cadrul unei chestionări reprezentative din punct de vedere geografic. 

Cuvinte-cheie: tehnici de programare, învăţământ preuniversitar, tehnologii informaţionale, metode de sortare, 
metode de căutare, curriculum, programare. 

 
STUDYING INFORMATICS IN PREUNIVERSITARY EDUCATION BY USING METHODS  
AND MODERN PROGRAMMING TEHNIQUES 
This article aims at studying the historical-didactic process regarding the programming techniques in the preuniversi-

tary system in the Republic of Moldova. The development and modernization of the curriculum in Computer Science 
during 1985-2015 on programming techniques and methods is examined. The article is studying vision and perception 
of informatics teachers and Olympic students on Computer Science, conducted in a geographically representative question-
naire, in relation to the teaching-learning process of the technique programming compartment in the preuniversitary 
education. 

Keywords: Programming techniques, preunivesitary education, information technology, sorting methods, search 
methods, curriculum, and programming. 

 
 
Introducere 
Istoric, informatica s-a dezvoltat ca ştiinţă din matematică, fizică, chimie, biologie etc., fiind considerată 

o ştiinţă aparte abia începând cu secolul al XIX-lea. În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate dome-
niile vieţii. 

Creşterea importanţei informaticii în modernizarea societăţii, în mod special în soluţionarea problemelor 
de semnificaţie majoră pentru dezvoltarea ştiinţei şi economiei, a creat premise favorabile pentru introduce-
rea în anul 1985, în instituţiile medii de învăţământ din spaţiul nostru, a unui obiect nou de studiu „Bazele 
informaticii şi tehnicii de calcul”. 

 

1. Unele aspecte didactico-istorice privind studierea tehnicilor de programare în şcolile din 
Republica Moldova 

Începând cu anul 1985, în şcolile din Republica Moldova se introduce un nou obiect de studiu – „Bazele 
informaticii şi tehnicii de calcul”, care în anul 1987 a fost redenumit în „Bazele informaticii şi tehnicii com-
putaţionale” [1,2]. Subiectele centrale, din manualele respective, ţineau de procesul de predare-învăţare a 
limbajului algoritmic şcolar, limbajele de programare RAPIRA sau BASIC. În conformitate cu manualele 
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elaborate de A.П. Eршов, В.M. Moнахов ş.a. [3,4], în calitate de tehnici de programare se studiază, de exemplu, 
opţional, recursia şi aplicaţiile ei. 

Dar, ţinând cont de faptul că termenul Informatică desemnează ştiinţa procesării sistematice a informaţiei, 
în special a procesării cu ajutorul calculatoarelor, începând cu 1986 în sistemul de învăţământ din Moldova 
se introduc primele calculatoare personale Aгат, Yamaha, ДBК. Din 1989 în majoritatea şcolilor au fost in-
stalate calculatoare de tip УКНЦ şi Корвет. Ele reprezentau un nou tip de microcalculator personal. Calcu-
latoarele se bazau pe microprocesoare din generaţia a treia şi aveau un grad ridicat de integrare tehnologică, 
o formă compactă şi un sistem de programe destul de eficient pentru perioada respectivă. Considerăm acest 
proces o etapă destul de importantă în accelerarea dezvoltării şi creşterii importanţei informaticii în sistemul 
de învăţământ de la noi din ţară. Lipsa de materiale didactice, în mod special în limba română, pentru profe-
sori, elevi, studenţi constituia un impediment în dezvoltarea acestei discipline moderne.  

Astfel, în 1989 este editată prima culegere de probleme la informatică, cu un pronunţat caracter didactic, 
elaborată de profesorul Gheorghe Bostan [5]. Culegerea respectivă avea menirea să completeze lipsa acută 
de materiale didactice la disciplina „Bazele informaticii şi tehnicii computaţionale” şi este adresată învăţăto-
rilor de informatică, elevilor şi studenţilor. În această culegere sunt examinate circa 100 de probleme din 
cursul şcolar de informatică. Prezentarea algoritmilor este realizată în limbajul algoritmic şcolar şi în limba-
jul de programare BASIC. O atenţie deosebită se acordă metodelor de căutare [5, p.49-59] (căutarea binară, 
secvenţială), metodelor de sortare [5, p.91-108] (sortarea prin inserţie, sortarea prin selecţie, sortarea prin 
metoda bulelor, sortarea prin distribuire, sortarea prin interclasare), algoritmilor recursivi [5, p.127-135]  
(n!, m

nC , numerele Fibonacci, algoritmul lui Euclid de calculare a CMMDC). Se explică foarte detaliat 
mecanismul recursiei.  

În anul 1991, pentru sistemul de învăţământ din Moldova au fost procurate şi instalate 14 clase de calcu-
latoare personale, de ultimă generaţie, IBM PS/2, ceea ce a impulsionat procesul de predare-învăţare a infor-
maticii. Tot în 1991, în sistemul preuniversitar din ţară se utilizează pe larg un manual nou de informatică 
(autor A.Г. Kушниренко ş.a. [6]), care a fost elaborat luându-se ca bază un concept didactic mai performant 
în tratarea subiectelor de informatică. Astfel, în manualul respectiv sunt examinate relaţii recurente şi recursie 
[6, p.116,124], metoda rafinării succesive cunoscută şi sub denumirea Divide et Impera [6, p.39], algoritmi 
cu o singură parcurgere [6, p.120-122] (Greedy). Sunt studiate elemente de analiză a algoritmilor: număr de 
operaţii, volum de memorie (de exemplu, problemele 4, 13, 15,19, 22, 24) [6, p.132-133]. Rezolvarea proble-
mei 24, de exemplu, cere cunoaşterea algoritmului Roy Floyd. În mare parte, pentru problemele incluse în 
manualul lui Kушниренко nu sunt indicate restricţiile. Chiar dacă majoritatea tehnicilor de programare sunt 
aplicate la dimensiuni mici, chiar dacă limbajele de implementare a algoritmilor sunt limbajul algoritmic 
şcolar şi limbajul BASIC, manualul respectiv reprezenta un suflu nou în studierea informaticii. 

Din anul 1992 studierea informaticii a fost introdusă din clasa a VII-a în toate şcolile din ţară [7], iar din 
1993 în programa şcolară este inclus Limbajul de programare Turbo Pascal, care începe să fie studiat din 
clasa a IX-a. Considerăm că aceste acţiuni, în perioada respectivă, erau binevenite şi au contribuit la stimula-
rea procesului de predare-învăţare a informaticii.  

În perioada 1992-1994 studierea informaticii se face conform Programei de tranziţie la informatică [8].  
Din 1994 Programa la Informatică pentru licee [9] include studierea procedurilor şi funcţiilor recursive în 

limbajul Pascal (2-4 ore). Celelalte tehnici de programare (inclusiv tehnicile de sortare şi căutare) rămân la 
nivel intuitiv şi se aplică la rezolvări de probleme. 

În anul 1998 Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova adoptă Concepţia instruirii la informatică 
în învăţământul preuniversitar [10]. Studierea informaticii devine un element de instruire profesională ce nu 
ţine de profil, adică devine un element al culturii generale. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale, ce 
constituie baza procesului de informatizare a societăţii, presupune o cultură informaţională avansată, rolul 
decesiv în formarea căreia revenindu-i sistemului de învăţământ. Potrivit noii concepţii, elevii trebuie pregă-
tiţi psihologic şi practic pentru utilizarea calculatorului ca instrument în procesul de cunoaştere şi instruire, 
de formare a gândirii algoritmice, pentru utilizarea calculatorului la studierea altor discipline şcolare.  
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2. Includerea compartimentului Tehnici de programare în manualele de informatică:  
probleme şi tendinţe 

Startul studierii tehnicilor de programare în învăţământul preuniversitar, ca compartiment aparte inclus în 
curriculumul şcolar, este considerat anul 1999. Curriculumul disciplinar de Informatică pentru clasele X–XII 
[11], autori A.Gremalschi ş.a., prevede în acest scop circa 22 de ore (din 70) în clasa XI, profil real. Sunt stu-
diate tehnicile de programare: recursia, tehnica trierii, tehnica Greedy, tehnica backtracking, tehnica Divide 
et Impera, tehnica Branch and bound (opţional). 

Cel mai eficient an de studii privind studierea tehnicilor de programare în ciclul preuniversitar este consi-
derat anul 2006. În contextul respectiv, curriculumul pentru învăţământul liceal la informatică [12], profil 
real, este completat cu încă o tehnică de programare, studiată opţional – tehnica programării dinamice, iar 
numărul de ore alocat rămâne neschimbat. 

În curriculumul pentru clasele a X-a – a XII-a din anul 2010 [13], la compartimentul Tehnici de progra-
mare, pentru care se propun 24 de ore, nu sunt efectuate modificări substanţiale. A fost exclusă studierea 
opţională a programării dinamice şi a tehnicii Branch and bound. 

Curriculumul actualizat la informatică [14], clasele X−XII (anul 2015), se aplică în calitate de proiect-
pilot în instituţiile de învăţământ, lista cărora a fost aprobată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 
Acest curriculum a fost elaborat în baza Memorandumului de înţelegere, încheiat de Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova şi Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II), im-
plementat cu sprijinul Agenţiei Internaţionale pentru Dezvoltare a Statelor Unite (USAID). Numărul tehnici-
lor de programare este micşorat, fiind propusă studierea în clasa a XII-a, profil real. Astfel, pentru studierea 
subiectelor: recursia, tehnica trierii, tehnica Greedy se propun orientativ 14 ore.  

În curriculumul din anul 2010 şi în curriculum experimental din 2015 este inclus pentru studiere compar-
timentul care se referă la bazele programării. În acest context, profesorul are dreptul să aleagă limbajul de 
programare considerat cel mai eficient din punct de vedere didactic. Dar, din lipsă de manuale, majoritatea 
profesorilor utilizează limbajul de programare Pascal. 

Ideile dezvoltate mai sus cu privire la studierea tehnicilor de programare în învăţământul preuniversitar 
sunt reflectate în Tabelul 1. 

 

Tabelul 1 

Studierea tehnicilor de programare în cursul şcolar de Informatică 

 1985-1992 1993 1994 1998 1999 2006 2010 2015 
Recursia O O + + + + + + 
Trierea R R R R + + + + 
Greedy R R R R + + + + 
Divide et Impera R R R R + + + O 
Backtracking - - - - + + + O 
Programarea dinamică - - - - - O - - 
Branch and bound - - - - O O - - 

 

Sursa. Elaborat de autori. Semne convenţionale utilizate în tabel: „+” – tehnica dată se studiază; „-” – tehnica 
respectivă nu se studiază; O – opţional; R – rezolvare de probleme aplicând intuitiv tehnica respectivă. 

 

Pentru a asigura performanţa şi excelenţa în studiul compartimentului Tehnici de programare, în manualul 
de informatică, elaborat de A.Gremalschi [15], pentru clasa a XII-a (editat în anul 2014) sunt tratate destul de 
reuşit toate tehnicile de programare menţionate mai sus şi, astfel, reprezintă un ghid excelent pentru profesori 
şi elevi. 

 
3. Atitudinea, percepţia şi viziunea profesorilor de informatică şi a elevilor olimpici vizavi de procesul 

de predare-învăţare a compartimentului Tehnici de programare în învăţământul preuniversitar  
În perioada 15-17 aprilie 2016, la Chişinău s-a desfăşurat cea de-a XXIX-a Olimpiadă Republicană de 

Informatică (ORI). La Olimpiadă au participat 155 de elevi (clasele VIII-XII) din diferite raioane şi municipii 
ale Republicii Moldova şi circa 50 de profesori (Tab.2).  
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Tabelul 2 

Repartizarea teritorială a concurenţilor la ORI 2016 

Localitate Nr.elevi 
Raioane (30) 103 
mun. Chişinău 40 
mun. Bălţi 5 
mun. Tiraspol 4 
UTAG 3 
În total 155 
Sursa: http://www.edu.gov.md/ 

 
Nu au participat la ORI 2016 elevi din raioanele Făleşti, Rezina şi din municipiul Tighina. Concurenţii 

din toate clasele au fost selectaţi în urma desfăşurării olimpiadelor raionale şi municipale, iar cei care în anul 
2015 s-au clasat pe locurile I-III au fost calificaţi în mod automat în calitate de concurenţi la ORI 2016.  

Rezultatele finale la Olimpiada Republicană de Informatică 2016: 24 premii pentru locurile I-III şi 16 
menţiuni, au fost repartizate, din punct de vedere geografic, conform Figurii 1.  

 

 
Fig.1. Repartizarea premiilor la ORI 2016 (24 – premii: locurile I-III; 16 menţiuni). 

Sursa: http://www.edu.gov.md/ 
 
Pentru a determina importanţa studierii compartimentului Tehnici de programare în instituţiile preuni-

versitare, profesorilor şi elevilor, participanţi la competiţie, le-au fost repartizate chestionare, care conţineau 
atât întrebări comune, cât şi întrebări care vizau specificul activităţii lor. Astfel, utilizând aceste instrumente 
de cercetare, am încercat să scoatem în evidenţă viziunea şi percepţia elevilor în raport cu aspectele didactice 
care ţin de predarea tehnicilor de programare în instituţiile de învăţământ preuniversitare. 

Opinii cu privire la necesitatea studierii compartimentului Tehnici de programare 
Putem menţiona cu certitudine că la Olimpiada de Informatică au fost prezenţi cei mai experimentaţi şi 

pregătiţi profesori de informatică din republică şi cei mai talentaţi şi pasionaţi de informatică elevi. Astfel, 
chestionarea respectivă a fost realizată pe un eşantion de circa 145 de elevi din clasele a VIII-a – a XII-a şi 
40 de profesori de informatică din majoritatea raioanelor şi municipiilor Republicii Moldova.  

Mai jos, luând în considerare răspunsurile la întrebările incluse în chestionar, vom scoate în evidenţă ten-
dinţele şi aspectele care se referă la procesul de predare - învăţare a tehnicilor de programare. 

La întrebarea „Consideraţi necesară predarea, învăţarea compartimentului Tehnici de programare în 
cursul liceal de informatică?”, în medie 70% din elevii chestionaţi au răspuns afirmativ „Da” şi doar 21% au 
ales opţiunea „La discreţia elevului” (Fig.2). Cei mai decişi, în acest sens, sunt elevii din clasa a XI-a. Circa 
76% din ei sunt fermi convinşi de necesitatea studierii acestui compartiment. Observăm că elevii care au 
răspuns „Nu” şi „Nu ştiu” reprezintă, în medie, mai puţin de 9%.  
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Fig.2. Răspunsurile elevilor la întrebarea „Consideraţi necesară predarea, învăţarea compartimentului  

Tehnici de programare în cursul liceal de informatică?”. 
 

Circa 60% din profesorii de informatică au optat pentru opţiunea „Da”, iar 30% sunt de părere că predarea 
compartimentului Tehnici de programare trebuie să fie lăsată la discreţia profesorului. Sesizăm că indecişii 
reprezintă doar 7% din profesori. 

 

 
Fig.3. Răspunsurile profesorilor la întrebarea „Consideraţi necesară predarea,  

învăţarea compartimentului Tehnici de programare în cursul liceal de informatică?”. 
 
Despre gradul de dificultate privind studierea tehnicilor de programare 
Pentru a determina percepţia elevilor şi a profesorilor vis-à-vis de gradul de dificultate a acestui modul au 

fost propuse pentru alegere patru opţiuni: simplu, mediu, dificil, foarte dificil. Astfel, opţiunile alese de elevii 
intervievaţi în raport cu întrebarea „Consideraţi că studierea compartimentului Tehnici de programare este 
de nivel: simplu, mediu, dificil, foarte dificil? (indicaţi doar o opţiune)” s-au repartizat conform graficului de 
mai jos:  

 
Fig.4. Răspunsurile elevilor în raport cu întrebarea care ţine de nivelul de dificultate  

a compartimentului Tehnici de programare. 
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Analizând Figura 4 putem conchide că mai bine de 58% din numărul total de elevi susţin că dificultatea 
materiei la acest compartiment este de nivel mediu. Astfel, elevii olimpici din gimnaziu, clasa a X-a, clasa a 
XI-a, clasa a XII-a, consideră, respectiv, în proporţie de 27%, 68%, 63% şi 78% gradul de dificultate a com-
partimentului ca fiind de nivel mediu. În schimb, cei care susţin că compartimentul Tehnici de programare 
este dificil de studiat sunt în descreştere evidentă. În acest sens, olimpicii din clasele de gimnaziu, din clasele 
de liceu X, XI, XII au indicat în proporţie de 55%, 22%, 19% şi 11%, respectiv, faptul că această materie 
este dificil de studiat. Respondenţii, pentru care gradul de dificultate a materiei respective este simplă, pe de 
o parte, şi foarte dificilă, pe de altă parte, reprezintă în medie circa 11% şi 3%, respectiv.  

Prezintă interes şi viziunea profesorilor la această întrebare (Fig.5). Sesizăm faptul că circa 60% din pro-
fesori consideră că studierea materiei din compartimentul Tehnici de programare comportă un nivel mediu 
de dificultate şi aproximativ 30% din profesori – că studierea acesteia este dificilă. Este de subliniat faptul că 
circa 10% din profesorii care au pregătit elevi olimpici consideră că materia respectivă este, totuşi, foarte 
dificilă. Alte opţiuni la profesorii intervievaţi nu au existat.  

 

 
Fig.5. Răspunsurile profesorilor referitor la întrebarea ce ţine de nivelul de dificultate  

a compartimentului Tehnici de programare. 
 
Metodele şi tehnicile de programare examinate din punctul de vedere al dificultăţilor întâmpinate în 

asimilare  
Pentru a confirma sau a infirma dificultatea studierii modulului Tehnici de programare, elevii şi profesorii 

de informatică au fost rugaţi să ordoneze complexitatea subiectelor care ţin de acest modul prin prisma difi-
cultăţilor întâmpinate în asimilare. Distribuţia metodelor şi tehnicilor de programare în funcţie de gradul de 
dificultate şi complexitate a subiectelor examinate a fost divizată în trei categorii: simplu, mediu şi dificil. 
Elevii şi profesorii au atribuit unul dintre aceste trei calificative (simplu, mediu ori dificil) metodelor şi tehni-
cilor de programare examinate. Răspunsurile elevilor pot fi examinate în Figura 6.  

 

 
Fig.6. Repartizarea tehnicilor de programare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate (elevi). 
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Examinând Figura 6, putem scoate în evidenţă următoarele tendinţe: 
– subiectele considerate simple şi care pot fi uşor asimilate de elevi sunt: trierea (79%), tehnicile de 

sortare şi căutare (72%), recursia (64%) şi tehnica Greedy (50%); 
– tehnicile considerate de nivel mediu din punctul de vedere al asimilării materiei sunt: backtraking 

recursiv (62%), bakctraking nerecursiv (61%), Divide et Impera (57%) şi tehnica Greedy (43%).  
– cele mai dificile teme privind înţelegerea esenţei lor sunt: programarea dinamică (86%) şi Branch and 

bound (79%).  
La această întrebare profesorii au dat răspunsurile reflectate în Figura 7. Remarcăm că: 
– tehnicile considerate simple şi uşor de înţeles de către elevi sunt: trierea (78%), recursia (75%), tehni-

cile de sortare şi căutare (60%) şi tehnica Greedy (60%); 
– subiectele considerate de nivel mediu din punctul de vedere al înţelegerii materiei sunt: backtraking 

recursiv (70%), bakctraking nerecursiv (68%), Divide et Impera (55%); 
– cele mai dificile tehnici de programare din punctul de vedere al înţelegerii de către elevi sunt: Branch 

and bound (90%), programarea dinamică (63%).  
 

 
Fig.7. Repartizarea tehnicilor de programare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate (profesori). 

 
În aşa mod, luând în considerare răspunsurile elevilor şi profesorilor vis-à-vis de dificultatea asimilării 

metodelor şi tehnicilor de programare, obţinem următorul tabel: 
 

Tabelul 3 
Ordonarea tehnicilor de programare după gradul de înţelegere a materiei 

Opţiunea elevilor Opţiunea profesorilor de informatică 
• Programarea dinamică • Branch and bound 
• Branch and bound • Programarea dinamică 
• Divide et Impera  • Divide et Impera  
• Backtraking recursiv, 

bakctraking nerecursiv 
• Backtraking recursiv, bakctraking nerecursiv 

• Tehnica Greedy, recursia • tehnica Greedy, tehnicile de sortare şi căutare 
• Tehnicile de sortare şi căutare, 

trierea  
• Recursia, trierea 

Sursa. Informaţia prelucrată de autori. 
 
Comparând rezultatele de mai sus, observăm că opiniile elevilor şi ale profesorilor în mare parte coincid, 

cu excepţia primelor două tehnici din Tabelul 3, considerate cele mai dificile, dar percepute în mod diferit de 
elevi şi profesori. 
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Opinia elevilor şi profesorilor în raport cu excluderea unor tehnici de programare din curriculumul 
actualizat la informatică 

Curriculumul actual la informatică (2010) include, pentru profilul real, studierea următoarelor tehnici de 
programare: recursia, trierea, Greedy, Divide et Impera, backtracking. Menţionăm că curriculumul actualizat 
la informatică, clasele X−XII (2015), care se aplică în calitate de proiect-pilot în instituţiile preuniversitare, 
exclude studierea obligatorie a ultimilor două tehnici (Divide et Impera, backtracking). Nu sunt rezervate ore 
nici pentru studierea programării dinamice care se utilizează foarte des la rezolvarea problemelor de olimpiadă.  

În pofida tendinţei de excludere a unor tehnici de programare studiate în şcoală, 52% din elevii chestio-
naţi au afirmat că nu sunt de acord cu aceste modificări, 26% sprijină aceste iniţiative, iar elevii indecişi 
reprezintă circa 22% (Fig.8). Cei mai nemulţumiţi în acest sens sunt elevii din clasa a X-a, unde circa 61% 
nu susţin excluderea metodelor şi tehnicilor de programare.  

 

 
Fig.8. Răspunsurile elevilor la întrebarea „Consideraţi binevenit faptul că au fost excluse  

o serie de tehnici de programare din cursul liceal de informatică?”. 
 
Profesorii, însă, sunt de altă părere: 57% consideră pozitiv faptul că au fost excluse unele metode şi teh-

nici de programare. În acest sens, unele dintre cele mai vehiculate argumente ale profesorilor sunt: „olimpicii 
reprezintă un procent mic din numărul total de elevi; nu toţi sunt cu adevărat pasionaţi de programare; este 
complicat pentru toţi elevii să studieze tehnicile respective; calculatorul poate fi utilizat cu succes şi fără teh-
nici de programare; etc.”. Subliniem faptul că doar 30% din profesorii de informatică manifestă nemulţumire 
şi sunt împotriva acestor modificări, argumentând decizia lor prin faptul că în acest fel scade nivelul de pre-
gătire atât al elevilor, cât şi al profesorilor care abia încep să-şi formeze propriile metode didactice şi abordări 
specifice în predarea tehnicilor de programare, sunt diminuate şansele elevilor talentaţi pentru a avansa în 
cunoaşterea informaticii. Circa 13% din profesorii de informatică rămân a fi indecişi în raport cu iniţiativele 
respective.  

 

Din ce clasă ar trebui să înceapă studierea elementelor de programare? 
În curriculumul actual la informatică (2010) elemente de programare se studiază începând cu clasa a IX-a. 

Fiind întrebaţi: „Din ce clasă aţi dori studierea elementelor de programare?, elevii din clasa a XII-a au avut 
opinii mai „radicale” comparativ cu ceilalţi. Circa 33% din olimpicii absolvenţi consideră că elemente de 
programare ar trebui studiate începând cu clasa a V-a. Opinia dominantă a elevilor (clasele VIII-XII) este, 
totuşi, că elementele de programare trebuie studiate începând cu clasa a VII-a (26%), cu clasa a V-a (24%) 
şi, respectiv, cu clasa a VIII-a (21%). Luând în considerare media răspunsurilor oferite atât de profesori, cât 
şi de elevi, obţinem diagrama din Figura 9.  
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Fig.9. Răspunsurile elevilor şi ale profesorilor la întrebarea  

„Consideraţi că elemente de programare trebuie studiate din clasa ____?”. 
 
Observăm că, dacă calculăm media procentajului ambelor categorii de respondenţi, opinia profesorilor şi 

elevilor, în linii mari, înclină spre faptul că elementele de programare trebuie studiate începând cu clasa a 
VIII-a (circa 24%), cu clasa a VII-a (circa 23%) şi cu clasa a V-a (circa 20,5%).  

 

Din ce clasă ar trebui să înceapă studierea tehnicilor de programare? 
Studierea tehnicilor de programare în ciclul preuniversitar începe în clasa a XI-a, însă elevii care participă 

la concursurile de informatică sunt nevoiţi să studieze independent unele teme sau chiar toate tehnicile de 
programare.  

Profesorii implicaţi în educarea şi formarea elevilor performanţi la informatică la fel trebuie să depună un 
efort enorm pentru a pregăti viitorii olimpici, de cele mai dese ori mizând, în exclusivitate, pe entuziasm şi 
dragoste faţă de profesie. Astfel, la întrebarea: „Începând cu care clasă ar trebui să studieze elevii comparti-
mentul Tehnici de programare?” au fost obţinute răspunsuri diverse. Analizând Figura 10, care reprezintă 
media rezultatelor, constatăm că tendinţa atât a elevilor, cât şi a profesorilor, este orientată spre faptul că 
tehnicile de programare trebuie studiate începând cu clasa a IX-a (elevi – 36%, profesori – 27%), cu clasa a 
X-a (elevi – 23%, profesori – 17%). Remarcăm faptul că circa 14% din profesori şi 15% din elevii olimpicii 
consideră că tehnicile de programare trebuie studiate începând cu clasa a VII-a, respectiv cu clasa a VIII-a. 

  

 
Fig.10. Răspunsurile elevilor şi ale profesorilor la întrebarea „Consideraţi că compartimentul  

Tehnici de programare trebuie studiat din clasa ____?”. 
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Acest lucru poate fi explicat, considerăm, şi prin faptul că, la probele de baraj, pentru selectarea olimpici-
lor în echipa naţională, care vor reprezenta Republica Moldova la concursurile internaţionale, toţi elevii sunt 
puşi în aceleaşi condiţii, indiferent de clasa în care studiază. Elevii olimpici ştiu foarte bine, din experienţă 
proprie, că problemele propuse concurenţilor de la gimnaziu, chiar şi la concursurile republicane, sunt destul 
de dificile şi cer de la elevi cunoştinţe vaste în domeniile care se referă la tehnici de programare, teoria gra-
furilor, combinatorică şi, cu siguranţă, multe elemente din matematică. Aceste aspecte îi determină pe elevii 
performanţi la informatică să studieze tehnicile de programare (şi nu numai) cât mai devreme posibil.  

Cele menţionate mai sus au fost confirmate şi de concurenţii de la Olimpiada Republicană de Informatică, 
ediţia 2016. Fiindu-le adresată întrebarea: „Cum apreciaţi că vă ajută studierea Tehnicilor de programare 
pentru pregătirea către olimpiadele de informatică?”, feedback-ul a furnizat rezultatele din Figura 11. Ana-
lizând procentajul obţinut, poate fi scos în evidenţă faptul că 69% din elevii chestionaţi susţin că tehnicile de 
programare îi ajută mult (45%) şi chiar foarte mult (24%) la pregătirea pentru olimpiadele de programare de 
diferite niveluri: raională, republicană, balcanică şi internaţională etc. Olimpicii care au susţinut că tehnicile 
de programare au o contribuţie de nivel mediu în pregătirea lor reprezintă circa 25%. Doar 6% din elevii 
intervievaţi consideră că tehnicile de programare îi ajută puţin (3%) sau chiar deloc (3%) în pregătirea pentru 
concursurile de programare.  

 

 
Fig.11. Răspunsurile elevilor la întrebarea „Cum apreciaţi că vă ajută studierea  
tehnicilor de programare pentru pregătirea către olimpiadele de informatică?”. 

 
Concluzii 
În pofida deficienţelor existente, studierea informaticii, a tehnicilor de programare în sistemul preuniver-

sitar din Republica Moldova se face la un nivel avansat, însă, cu părere de rău, într-un număr limitat de gim-
nazii şi licee din Chişinău, Bălţi, Drochia, Sângerei, Criuleni, Nisporeni, Tiraspol etc. Acest fapt este atestat 
şi de numeroasele premii de excelenţă obţinute de elevii olimpici moldoveni la competiţiile internaţionale de 
informatică, precum şi de solicitările şi angajările de pe piaţa muncii a programatorilor de înaltă calificare, în 
mod special de companiile naţionale şi internaţionale din domeniul IT.  

Sunt mulţi profesori de informatică în gimnazii şi licee cu o pregătire foarte bună în domeniul didacticii 
informaticii, care pot asigura creşterea performanţelor elevilor în arta programării, şi nu numai. Cu regret, 
însă, experienţa acumulată şi metodele didactice elaborate de-a lungul anilor şi implementate cu succes de ei 
nu sunt suficient promovate şi multiplicate la nivel naţional. Lipsesc mecanisme şi politici eficiente în acest 
sens. Aceasta rămâne a fi o problemă majoră pentru învăţământul preuniversitar. Metodele şi tehnicile de 
programare reprezintă piatra de încercare pentru orice profesor de informatică în creşterea profesională şi 
realizarea performanţelor.  

Menţionăm faptul că, conform chestionării efectuate, majoritatea elevilor olimpici şi a profesorilor de 
informatică consideră că tehnicile de programare trebuie studiate începând cu clasa a IX-a (elevi – 36%, 
profesori – 27%), cu clasa a X-a (elevi – 23%, profesori – 17%). Reducerea numărului de ore la acest com-
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partiment, de mare importanţă pentru arta programării, poate conduce la demotivarea elevilor talentaţi şi la 
pierderea tradiţiilor didactice privind abordarea metodelor şi tehnicilor de programare cu un nivel ridicat de 
dificultate. Unii dintre cei mai buni profesori de informatică manifestă nemulţumire şi sunt împotriva exclu-
derii unor metode şi tehnici de programare, argumentând decizia lor prin faptul că în acest fel scade nivelul 
de pregătire atât al elevilor, cât şi al profesorilor care abia încep să-şi formeze propriile metode didactice şi 
abordări specifice în predarea tehnicilor de programare, sunt diminuate şansele elevilor talentaţi de a avansa 
în cunoaşterea informaticii şi de a se manifesta la nivel internaţional. Mai mult chiar, mulţi din olimpicii 
premiaţi au cerut includerea unor ore opţionale pentru studierea aprofundată a tehnicilor de programare.  
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