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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale  

1.3 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Modul Pedagogic Nivel I  

 
2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Didactica specialităţii (INGINERIE ŞI 

INFORMATICĂ) 

Cod: MP 05 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Dorin Opriş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Dorin Opriş 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 0 

Examinări 7 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 69 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Cunoştinţe de bază în psihologia educaţiei şi în pedagogie. 

4.2  de competenţe 
• Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint, 

Internet Explorer). 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
• Participarea activă  

• Lectura suportului de curs 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Elaborarea documentelor curriculare şi susţinerea unor secvenţe 

didactice/lecţii 

• Participare activă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 

1. Proiectarea activităţii didactice 

2. Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare 

3. Evaluarea activităţilor educaţionale 

5. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 

 

 

Competenţe 

transversale 

 

1 Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

• Formarea unui sistem de capacităţi operaţionale de a proiecta, realiza şi evalua activităţi 

instructiv-educative: capacitatea de a proiecta lecţii integral, de diferite tipuri şi variante, 

precum şi alte forme de organizare a procesului de învăţământ (excursii, vizite, lucrări 

practice etc.); capacitatea de a conduce integral lecţii de tipuri/variante diferite; 

capacitatea de a măsura, aprecia, decide cu privire la desfăşurarea unor lecţii/sisteme de 

lecţii; capacitatea de a regla/autoregla activităţile didactice realizate la diferite cicluri de 

învăţământ/tipuri de clase în funcţie de rezultatele evaluării; 

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Cunoaşterea disciplinei (Inginerie si Informatica), a principalelor, metodelor, 

mijloacelor, proiectării didactice; 

• Formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unei lecţii (Inginerie si Informatica); 

• Formarea unei atitudini epistemice deschise şi inovatoare, condiţie pentru realizarea 

obiectivelor unui învăţământ modern.  

 

8. Conţinuturi 

CURS Metode didactice Obs. 

Specificul şi obiectivele studiului didacticii predării disciplinei (Inginerie 

şi Informatică) 

Principalele probleme de conţinut ale didacticii referitoare la procesul 

instructiv-educativ din învăţământ: 

• ciclurile curriculare 

• planurile de învăţământ 

• programele şcolare 

• manualele şcolare 

• taxonomia obiectivelor 

• obiectivele disciplinei 

• predarea noţiunilor fundamentale în informatică 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

Principiile didactice: 

• principiul unităţii dintre senzorial şi raţional 

• principiul legăturii teoriei de practică 

• principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor 

• principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor 

• principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor 

• principiul individualizării şi diferenţierii învăţării 

• principiul stimulării motivaţiei 

• principiul asigurării conexiunii inverse 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

Curriculumul Naţional (Inginerie şi Informatică): 

• concepte şi componente 

• elaborarea ofertei curriculare 

• repere metodologice de proiectare şi elaborare a curriculumu-lui 

opţional 

• studiu de caz: nota de prezentare, concepte generale, grupuri ţintă, 

competenţe specifice şi activităţi de învăţare, specificarea 

conţinuturilor 

• obiectivele operaţionale  

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

Metode, tehnici şi procedee didactice: 

• funcţiile metodelor didactice 

• adaptarea metodelor clasice la specificul disciplinei: 

1. expunerea sistematică a cunoştinţelor 

2. metoda conversaţiei 

3. problematizarea şi învăţarea prin descoperire 

4. modelarea 

5. demonstrarea materialului intiutiv 

6. metoda exerciţiului 

7. metoda învăţării în grupuri mici 

8. metoda lucrului cu manualul şi documentaţia 

9. metoda jocurilor didactice 

10. instruirea programată şi învăţarea asistată 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

Mijloacele de învăţământ: 

   - funcţiile mijloacelor de învăţământ 

   - mijloace de învîţământ şi exemple de utilizare (Inginerie şi Informatică) 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 



 3 

Proiectarea didactică: 

   - tipuri de lecţie 

   - particularităţi de utilizare (Inginerie şi Informatică) 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

Evaluarea didactică: 

   - importanţa şi funcţiile evaluării; 

   - moduri de realizare a evaluării; 

   - strategii de evaluare. 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

 

 

 

SEMINAR 

 

Metode didactice 

 

Obs. 

Didactica (Inginerie şi Informatică). Aplicaţii 

• obiectivele disciplinei 

• particularităţi ale disciplinei 

• predarea (Inginerie şi Informatică) în învăţământul preuniversitar 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 

 

Obiectivele generale ale disciplinei Didactica (Inginerie şi Informatică) 

• consideraţii generale 

• dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator 

• dezvoltarea gândirii algoritmice 

• strategii în atingerea obiectivelor 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 

 

Domeniile (Inginerie şi Informatică) în programele şcolare, clasificarea 

lor 

• modelare, algoritmizare, programare 

• instrumentele programării 

• rezolvarea problemelor având caracter utilitar 

• cunoaşterea şi folosirea utilitarelor 

• rezolvarea cu ajutorul instrumentelor informatice a unor probleme 

practice propuse de alte discipline 

• funcţionarea instrumentelor informatice, utilizarea lor 

• noţiuni de matematică utilizate în informatică 

• cunoştinţe elementare în informatică 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 

 

Proiectarea de programe, construirea curriculumului (CN, CDS) 

• domeniile prevăzute în programele şcolare 

• cunoaşterea şi analiza programelor şcolare 

• strategii posibile în realizarea obiectivelor 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 

 

Modelul didactic al modulului pentru gimnaziu 

• obiectivele de referinţă 

• obiectivele cadru 

• nivele de studiu 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 

 

Model didactic pentru liceu (ciclul inferior / înv. obligatoriu) 

• introducere 

• obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare 

• utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în 

scopul preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei 

• înţelegerea dezvoltării tehnicii şi a implicaţiilor tehnologiei 

informaţiei asupra mediului şi societăţii 

• valorificarea termenilor de specialitate în comunicare 

• dezvoltarea deprinderilor necesare activităţilor individuale şi în 

echipă  

 

conversaţie euristică, 

problematizare, 

dezbatere, metode de 

dezvoltare a spiritului 

critic 
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• Ionescu C., Metodica predării informaticii, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Curs 2000 – curs litografiat. 

• Jurcau, N., Bal, C., Didactica disciplinelor tehnice, UT Press, Cluj-Napoca, 2003. 
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• Planuri cadru de învăţământ, programe şcolare, 2014-2017 

• Tulbure, I., Didactica disciplinelor tehnice si informatice, foliile de curs, SI 2006/07, Universitatea „1 

Decembrie 1918“ Alba Iulia. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei acoperă un segment esenţial al formării profesionale, fiind în acord cu aşteptările 

comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor din domeniu.  

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode/instrumente de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 20 

10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea unui portofoliu cu 

instrumente şi aplicaţii  în 

conformitate cu standardele 

precizate 

Fişă de evaluare a 

portofoliului 
20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării         Titular de curs                                     Titular de seminar 

29.09.2017                 Lect. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu               Lect. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu 
 
 

 

Data avizării în Departament                                                         Semnătura Directorului de Departament 

 

    29.09.2017                                                                                 Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina 

 


