
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 Instruirea asistată de calculator şi platforme educaţionale online 
2.2 Titularul activităţilor de curs Marchis Julianna 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Marchis Julianna 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 96 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 48 
3.8 Total ore pe semestru 98 
3.9 Numărul de credite 4 
 
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) 

• cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi 
realizarea activitărţii de predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

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

• cariocă, tablă albă, flipchart 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

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

• 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 
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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 

• Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor / disciplinelor predate 
care să asigure progresul preşcolarilor / şcolarilor mici. 

• 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 

• Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluărilor, individual şi pentru grupuri, 
în funcţie de particularităţile de vârstă ale şcolarilor mici/preşcolarilor. 
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• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 
formării şi dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Media digitală în învăţământul primar şi preşcolar. 
Citirea mesajului diferitelor tipuri de media digitală 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

2. Crearea şi editarea imaginilor; integrarea lor în 
activităţile didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

3. Editarea filmelor şi integrarea lor în activităţile 
didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

4. Integrarea facilităţilor oferite de internet în 
activităţile didactice 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

5. Platforme educaţionale online. Softuri educaţionale Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

6. Proiectarea lecţiilor asistate de calculator Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

Bibliografie 

Bakó M., Ráb, T. (2009). Számítógép használat óvodáskorban. Iskolakultúra 11/2009, 89-101. 

Farkas K. (2003). Logó-pedagógia. Pedagógiai informatika, tanítás a Logóval. Iskolakultúra, 10/2003, 21-
37. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Utilizarea calculatorului în procesul de predare 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studenţii să fie capabili: 
• să integreze diferite tipuri de media digitală în activităţile didactice; 
• să creeze şi să editeze diferite tipuri de media; 
• să evalueze softuri educaţionale; 
• să creeze lecţii electronice simple; 
• să utilizeze internetul în activităţile didactice; 
• să proiecteze şi să realizeze o lecţie asistată de calculator. 



Forgó Sándor (2004), A multimédiás oktatóprogramok mínőségének szerepe a médiakompetenciák 
kialakításában, Új Pedagógiai Szemle, július-augusztus, 69-77. 

Háberland É., Farkas K., Kőrösné Mikis M., Pártos A., Pattantyús Ábrahám S., Zsolnai M., Vassné V. E. 
(1998). Játsszunk együtt ... informatikát! Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

Kárpáti Andrea, Oktatási szoftverek mínőségének vizsgálata, http://edutech.elte.hu/jegyzet/softwarem.pdf 
[2008. május 22] 

Kárpáti Andrea, Számítógéppel segített tanulás, http://edutech.elte.hu/jegyzet/earli97.pdf  [2012.09.03] 

Kőrösné Mikis M. (2004). Informatika játékosan 5-7 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Marchis J. (2008). Az informatika tanításának módszertana. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 

Pányiné Segesdi N. (2003): Informatikai készségfejlesztő játékok. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/informatikai [2012.09.03] 

Pányiné Segesdi N. (2004): Az óvoda-iskola közti átmenet segítése számítógépes környezetben. Esetleírás. 
http://www.ofi.hu/tudastar/gyermekinformatika/ovoda-iskola-kozti [2012.09.03] 

Tót Éva, Számítógép és Internet mint a tanulás eszköze, Educatio, 4/2002, 586-600. 

Turcsányiné Szabó M. (2004): Számítógép az ovisoknak! Új Pedagógiai Szemle, 1/2004, 87-98. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Impactul mediei digitale asupra copiilor de grădiniţă 
şi şcoala primară 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Colectarea materialelor de 
pe internet, realizarea unei 
prezentări pe baza acestor 
materiale 

2. Citirea mesajului unei imagini. Utilizarea imaginilor 
în crearea afişelor, materialelor didactice, prezentărilor 

Conversaţie, metode 
cooperative 

 

3. Citirea mesajului unui film. Filme educaţionale Conversaţie, metode 
cooperative 

 

4. Crearea şi editarea unei imagini Metode cooperative  
5. Elaborarea desfăşurătorului unui film educaţional Conversaţie, exerciţii  
6. Editarea unui film educaţional Conversaţie, exerciţii  
7. Crearea unor teste Conversaţie, exerciţii  
8. Crearea materialelor didactice online Conversaţie, exerciţii   

9. Platforme educaţionale online Conversaţie, exerciţii  

10. Studierea şi evaluarea softurilor educaţionale Conversaţie, exerciţii, 
metode cooperative  

 

11. Crearea softurilor educaţionale Conversaţie, exerciţii  

12. Planificarea unei lecţii asistate de calculator  Conversaţie, exerciţii  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• În ultimii ani s-a pus accent pe învăţarea asistată de calculator, astfel că conţinuturile acestei 
discipline sunt în concordanţă cu aşteptările politicilor educaţionale.  

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Elaborarea unui proiect de 
lecţie asistate de 
calculator. 

Evaluarea proiectului. 25% 

Crearea unui film 
educaţional 

Observare continuă 25% 

Crearea unui soft 
educaţional 

Evaluarea chestionarului şi 
a prelucrării datelor 

25% 

10.5 Seminar/laborator 

Crearea unor materiale 
didactice online 

Evaluarea prezentării 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
 o1.1o.2o12.                                            dr. Demény Piroska  


