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INTRODUCERE 
 

 Apariţia și dezvoltarea tehnicii de calcul a generat o adevărată revoluţie 
în societatea umană. Calculatorul a devenit un instrument obișnuit de lucru, 
iar tehnologiile de prelucrare a informaţiei au produs transformări în întreaga 
societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale. 
Aceste transformări se datorează în mare măsură aplicațiilor prin intermediul 
cărora utilizatorului i se oferă posibilitatea de a transmite/primi informaţia 
către/de la maşina de calcul.  
 Sub aspect educaţional, învăţământul superior necesită a fi modernizat 
şi racordat la sistemul de formarea şi dezvoltare a competenţelor, menţionăm 
că în treapta preuniversitară, confom curricumului naţional elevilor le sunt 
formate competenţe transversale şi competenţe specifice pentru fiecare 
disciplină. În acest sens viitorul cadru didactic, pentru a forma competenţe, 
mai întâi trebuie ca el să le posede. Acesta este încă un argument în favoarea 
modernizării învăţământului superior.  
 Aşa cum informatica şi tehnologiile informaţionale reprezintă domenii 
cu cele mai înalte ritmuri de dezvoltare, este necesar de a asigura viitorul 
cadru didactic cu un şir de competenţe specifice în diferite domenii ale 
informaticii. Considerăm că formarea, la viitoarele cadre didactice, a 
competenţei de programare orientată pe obiecte va contribui esențial la 
edificarea unei societăţi, capabile să facă faţă ritmului avansat de dezvoltare a 
tehnologiilor informaţionale. 

Monografia conține principalele rezultate ale cercetării la tema: 
Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la 
viitorii profesori de informatică. 
 Capitolul 1 „Aspecte teoretice în formarea şi dezvoltarea competenţei 
de programare orientată pe obiecte” conţine analiza publicaţiilor ştiinţifice 
referitoare la modalitatea de organizare a procesului didactic în abordarea 
prin competenţe, cât şi la modalităţile de formare a viitorilor specialişti, în 
special, a profesorilor de informatică. Sunt prezentate o serie de modele de 
predare a tehnologiei orientată pe obiecte studenţilor de la diferite specializări 
ale informaticii (tehnice, pedagogice ş.a.). 
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 În Capitolul 2 „Bazele teoretico-metodice de formare şi dezvoltare a 
competenţei de programare orientată pe obiecte” este descris modelul de 
formare şi dezvoltare a competenţei de programare orientată pe obiecte la 
viitorii profesori de informatică, elaborat în cadrul cercetării. Conform 
acestui model, conţinuturile sunt structurate în şase unităţi de învăţare, iar 
studiul lor se realizează prin aplicarea diverselor strategii didactice, printre 
care: instruirea în bază de proiecte, studiul de caz, decompoziţia etc. Este 
descrisă metodologia utilizării modelului, conform căreia formarea şi 
dezvoltarea competenţei de programare orientaă pe obiecte se va realiza prin 
utilizarea a două mijloace: limbajul de programare orientat pe obiecte şi 
mediul de programare vizuală şi o gamă variată de situaţii specifice fiecărei 
unităţi de învăţare.  
 În ultimul capitol „Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării 
modelului şi metodologiei elaborate” sunt descrise condiţiile de desfăşurare a 
experimentului pedagogic şi rezultatele obţinute. Este prezentat un model de 
organizarea a orelor practice (seminare şi laboratoare) şi o gamă variată de 
probleme care necesită a fi rezolvate de către studenţi. 
 Lucrarea este adresată cercetătorilor din domeniul didacticii, 
doctoranzilor și masteranzilor de la specialitățile informatice, profesorilor de 
informatică. 
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