FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale Educaţiei
Licenţă
Pedagogie/Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Profesor/Profesor în învăţământul primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR ŞI PLATFORME
EDUCAŢIONALE ON-LINE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Cătălin Glava
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Cătălin Glava, Asistent drd. Ciprian Baciu
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul.
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenţe
•
5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul.
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

1
14
ore
42
6
6
2
2

6. Competenţele specifice acumulate
PIPP
Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi
preşcolar
• Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale pentru învăţământul primar şi
preşcolar
• Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ
şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
PED
• Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă
• Realizarea programelor educaţionale
• Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale
• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane /
grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajați etc.)
• Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice domeniului Ştiinţe ale
educaţiei
PIPP si PED
• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

•

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•

proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice utilizând noile
tehnologii ale informaţiei şi comunicării, utilizarea educaţională eficientă
a noilor tehnologii

7.2 Obiectivele specifice

•
•

•

transmiterea competenţelor de bază de utilizare a noilor tehnologii în
activitatea didactică şi a instruirii asistate de calculator;
formarea competenţelor fundamentale de operare cu calculatorul electronic
şi cu platformele educaţionale on-line;
însuşirea informaţiilor referitoare la platformele educaţionale on-line.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Mijloacele didactice. Scurt istoric, generaţiile Prelegere, Dezbatere,
mijloacelor didactice. Calculatorul electronic – a
cincea generaţie.

Instruirea asistată de calculator. Definiţia Prelegere, Dezbatere,
conceptului în actualitate. Funcţii şi mijloace de
realizare
Învăţarea asistată de calculator. Modele ale Prelegere, Dezbatere,
învăţării prin intermediul noilor tehnologii ale
informaţiei şi comunicării. Blended Learning.
Valenţele formative ale noilor tehnologii.

Prelegere, Dezbatere,

Delimitări conceptuale: TIC, ICT, IAC, IT, ILT, Prelegere, Dezbatere,
societate bazată pe cunoaştere, realitatea virtuală,
e-learning, on-line şi distance learning, clasa
virtuală.
Prelegere, Dezbatere,
Platformele educaţionale on-line. Definiţie,
Tipologii existent. Exemple de bună practică.
Platformele educaţionale on-line BSCW - Basic Prelegere, Dezbatere,
Support for Cooperative Work – Be Smart,
Cooperate

Worldwide.

Iniţiere,

management,

utilizare
Filmul didactic. Modalități de realizare și premise.
Utilizarea Camstasia Studio și Windows Movie
Maker în realizarea filmelor
Filmul didactic – posibile scenarii didactice

Prelegere, Dezbatere,

Prelegere, Dezbatere,
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the educational features of the platform”, articol apărut în numărul special al revistei
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14. Glava, C., „Rolul noilor tehnologii în formarea complexului de competenţe necesare profilului
cadrului didactic. Tendinţe actuale”, în „Tradiţii, valori şi perspective în pedagogia
învăţământului primar”, în colaborare cu Adina Glava, coordonatori Bocoş, M., Chiş, V., Stan,
C., Albulescu, I, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006
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16. Glava, C., „Tendinţe actuale în educaţie care accentuează inserţia noilor tehnologii în
activitatea didactică”, publicaţie în volumul colectiv „Tradiţii, valori şi perspective în
ştiinţele educaţiei”, volum coordonat de Chiş, V., Bocoş, M., Stan, C., Albulescu, I., Editura
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
17. Pilat, F.V., Deaconu, S., Popa, S., Radu, F.; Introducere în Internet, Ed. Teora, Bucureşti, 1995
8.2 Seminar / laborator
Analiza mijloacelor didactice și prezentarea unor
eșantioane
disponibile:
Diaproiector,
Retroproiector,
Epiproiector,
Videoproiector,
Calculatorul electronic – a cincea generaţie.

Metode de predare

Aplicaţii, operare pe
calculator în cabinetul
de informatică

Analiza conceptelor fundamentale: Instruirea Aplicaţii, operare pe
asistată de calculator. Învăţarea asistată de calculator în cabinetul
calculator. Blended Learning. Analiza funcțiilor şi de informatică
mijloacelor de realizare a instruirii asistate de
calculator.
Utilizarea aplicațiilor software în crearea unui Aplicaţii, operare pe
spațiu virtual de învățare. Analiza valențelor calculator în cabinetul
de informatică
formative ale noilor tehnologii.
Introducere în utilizarea platformelor educaţionale Aplicaţii, operare pe
on-line. Platforma educaţională on-line BSCW -

calculator în cabinetul
de informatică

Basic Support for Cooperative Work – Be Smart,
Cooperate

Worldwide.

Iniţiere,

management,

utilizare
Platforma educaţională on-line BSCW - Basic Aplicaţii, operare pe
Support for Cooperative Work – Be Smart, calculator în cabinetul
Cooperate Worldwide. Iniţiere, management, de informatică
utilizare. Exersarea funcționalităților platformei.
Introducere în utilizarea resurselor software
Camstasia Studio și Windows Movie Maker
destinate realizarii filmelor didactice.
Exersarea

Aplicaţii, operare pe
calculator în cabinetul
de informatică

funcționalităților resurselor software Aplicaţii, operare pe
calculator în cabinetul

Camstasia Studio și Windows Movie Maker de informatică
destinate realizarii filmelor didactice.
Finalizarea proiectului personal realizat cu

Aplicaţii, operare pe

Observaţii

ajutorul Camstasia Studio și Windows Movie
Maker.
Analiza filmelor didactice realizare în vederea
identificării unor posibile scenarii didactice.

calculator în cabinetul
de informatică
Aplicaţii, operare pe
calculator în cabinetul
de informatică
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Ocupaţii posibile conform COR:
•
•
•
•
•
•
•
•

235902 mentor
235903 consilier şcolar
235905 dezvoltator de e-learning
235102 asistent de cercetare în pedagogie
235103 consilier învăţământ
235106 referent de specialitate învăţământ
235920 Consilier pentru tineret
234101 profesor pt. invatamant primar

•

234201profesor pt. invatamant prescolar

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

-organizarea şi coerenţa
Examen scris
conţinutului informaţional
-evidenţierea aplicabilităţii
temei teoretice
-limbajul psihopedagogic
utilizat
-capacitatea de transpunere Activitate practica
în practică a conţinuturilor
teoretice
-potenţialul creativ
demonstrat pe parcursul
activităţilor de seminar
-capacităţi de analiză şi
sinteză a unui material
-originalitatea manifestată
de student la activităţile de
seminar, dar şi în
întocmirea portofoliului

10.3 Pondere din
nota finală
65%

25%

Punctaj din oficiu
10%
10.6 Standard minim de performanţă
• delimitări conceptuale de specialitate
• operaţionalizarea termenilor-cheie
• repere fundamentale din instruirea asistată de calculator
• parcurgerea integrală obligatorie a activităţilor de laborator
• susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor
• realizarea proiectului final necesar promovării examenului
• asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent,
reflectat de curriculumul universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor
din învăţământul superior.
Semnătura titularului de curs

