
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnologia informaţiei şi comunicării – aplicaţii în învăţământul primar 
şi preşcolar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Marchis Julianna 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Marchis Julianna 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Vp 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 0 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 28 
3.8 Total ore pe semestru 70 
3.9 Numărul de credite 3 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Cunoştinţele de TIC din liceu 
4.2 de competenţe Studenţii să aibă 

• competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de 
date în tabele, utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• proiector, laptop/calculator conectat la internet cu programe de editare 
de text, de tabel si de prezentare; 

• reţea de calculatoare (un calculator pentru fiecare student) connectate  
la internet cu programe de editare de text, de tabel si de prezentare; 

• cariocă, tablă albă, flipchart 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 
vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-
pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor 
instructiv-educative şi a materialelor didactice. 

C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi 
preşcolar 

• Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în realizarea 
activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar. 

C3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / 
şcolarii mici 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau 

extracurriculare.  

-Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a conţinuturilor specifice 

şi a curriculumului disciplinelor predate şi a principalelor orientări metodologice 

specifice acestor discipline. 

-Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în proiectarea 

activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se 

lucrează. 

-Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza şi evaluarea 

documentelor şcolare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate. 

-Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, 

psiho-pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de 

proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a materialelor didactice 
-Utilizarea informaţiilor obţinute din evaluări pentru o autoanaliză critică a propriei 

activităţi şi identificarea unor soluţii optime pentru ameliorarea acesteia. 

-Utilizarea unei game largi de metode şi instrumente de evaluare, înregistrare, 

analiză şi comunicare a rezultatelor evaluării, specifice învăţământului preşcolar şi 

primar. 

 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii să fie capabili: 
• să editeze un document conplex; 
• să prelucreze cu ajutorul unui program de editare tabelară date 

complexe; 
• să susţină o prelegere folosind calculatorul; 
• să folosească aplicaţiile şi serviciile oferite de Internet; 
• să utilizeze cunoştinţele de TIC în învăţământul primar şi preşcolar. 



Bibliografie 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Arhitectura calculatoarelor. Sisteme de operare Conversaţie, 

ilustrarea 
 

2. Informaţia şi comunicarea Conversaţie, 
ilustrarea 

 

3. Editare de text Exerciţii  
4. Editare de text Exerciţii  
5. Aplicarea editorului de text în învăţământul primar 
şi preşcolar 

Conversaţie, exerciţii  

6. Calcul tabelar Exerciţii, descoperire 
dirijată 

 

7. Calcul tabelar Exerciţii, descoperire 
dirijată 

 

8. Aplicarea programului de calcul tabelar în 
învăţământul primar şi preşcolar 

Conversaţie, exerciţii   

9. Editarea unei prezentări Exerciţii  

10. Utilizarea prezentărilor în învăţământul primar şi 
preşcolar 

Conversaţie, exerciţii   

11. Internet, email, www, programe de căutare Conversaţie, exerciţii  

12. Elaborarea chestionarelor Conversaţie, exerciţii  

13. Editarea paginilor web Conversaţie, exerciţii  

14. Editarea unui blog Conversaţie, exerciţii  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Competenţele TIC sunt necesare în multe meserii, astfel conţinutul disciplinei corespunde aşteptărilor 
pieţei de muncă.  

 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

   10.4 Curs 
   
Rezolvarea individuală a 
unor sarcini de informatică  
în cadrul orelor de 
laborator 

Observare continuă 25% 

Elaborarea unui chestionar 
şi prelucrarea datelor 

Evaluarea chestionarului şi 
a prelucrării datelor 

25% 

Editarea unei prezentări Evaluarea prezentării 25% 

10.5 Seminar/laborator 

Editarea unei pagini web 
personală 

Evaluarea paginii web 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Să obţină o medie de minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
   29.09.2012       dr. Marchis Julianna           dr. Marchis Julianna 

 
 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament
 01.10.2012                                        dr. Demény Piroska  


