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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional  
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3  seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 
din care: 3.5      
curs 

28 3.6  seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 138 

Tutoriat  0 

Examinări  2 

Alte activităţi 2 

 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 5 

 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Informatică 

1.3 Departamentul Informatică, DPPD (Fac. Psihologie și Șt. ale Educației) 

1.4 Domeniul de studii Informatică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea  Modulul pedagogic 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Didactica Specializării  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Cristian-Dumitru MASALAGIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Liceu Mirela ȚIBU 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 

Dicipline de specialitate 
Psihologia educației 
Pedagogie I 
Pedagogie II 

4.2 De competenţe 

 Operarea cu noțiuni concepte, legități și principii specifice disciplinelor de 
specialitate și celor psihopedagogice deja parcurse 

 Abilități de integrare inter- /transdisciplinară a cunoștințelor specifice  
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 
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5.1  De desfăşurare a cursului 
 

Videoproiector, laptop, conexiune internet, tablă, Zoom, Discord  

5.2  De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/a practicii 

Sală de seminar, tablă, programe școlare, manuale școlare, 

accces la internet, Zoom, Discord 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1 Operarea cu noţiuni, concepte şi principii specifice didacticii specialităţii 
C2 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în proiectarea 
activităţilor instructiv-educative specifice disciplinei Informatică 
C4 Managementul procesului instructiv-educativ și al clasei la Informatică 
C5 Evaluarea activităţilor educaţionale şi a rezultatelor la disciplina Informatică 
C6 Integrarea  inter/trans-disciplinară  a cunoștințelor profesionale  
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CT1 Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei didactice cu respectarea 
principiilor de etică profesională 
CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor educaționale 
CT3 Reflecţie critică constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu 
standardele profesiei 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
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Formarea competenţelor didactice specifice profesorului de la nivelul învăţământului preuniversitar, 
necesare proiectării, realizării şi evaluării activităților de învățare la disciplina Informatică. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
 să utilizeze corect, în comunicarea profesională, noţiuni, concepte, principii specifice  

didacticii informaticii 
 să  descrie procesul de învăţământ în perspectivă sistemică şi interrelațiile dintre cele trei 

subprocese fundamentale: predarea, învățarea și evaluarea  
 să caracterizeze documentele curriculare necesare unui profesor de Informatică 
 să exerseze tehnici de didacticizare, pe baza studiului individual și a aplicațiilor de la 

seminar 
 să identifice activități de învățare ale lecției, în comformitate cu finalitățile disciplinei 

Informatică 
 să identifice metodele adecvate obiectivelor și specificului activităților de învățare  
 să evalueze activitatea didactică și rezultatele școlare 
 să integreze inter/trans-disciplinar cunoştinţele de didactică pentru rezolvarea unor situaţii 

educative complexe. 

8. Conţinut 

8.1 Curs 
Metode/tehnici/procedee 
de predare 

Număr ore 

1. 

Curs introductiv: procesul  de  învăţământ  ca  
activitate  de  predare,  învăţare,  evaluare; didactica 
informaticii, definiţie, caracterizare, funcţii, integrare în 
sistemul ştiinţelor educaţiei.  

expunerea, explicaţia, 
conversaţia  

2 ore 
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2. 

Finalităţile învăţării informaticii: Conceptele de ideal, 
scop, obiectiv, competență. Competenţe generale şi 
competenţe specifice în programa şcolară. Relaţia 
dintre obiectivele  operaţionale şi competenţe.  
Obiectivele predării-învăţării informaticii: definiţie, 
caracterizare, tipuri, exemple. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, dezbaterea 

2 ore 
 
 

3. 

Curriculum şcolar la Informatică Distribuţia orelor de 
informatică în planul-cadru de învăţământ la liceu şi 
gimnaziu. 
Conţinuturi curriculare la disciplina Informatică. 
Cunoștințe științifice și cunoștințe de învățat. 
Transpoziția didactică. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, demonstraţia 

2 ore 
 
 

4. 

Proiectarea activităţii didactice la Informatică 
Conceptul de proiectare, etapele și importanţa 
proiectării.  
Macroproiectarea şi microproiectarea.  
Utilizarea documentelor curriculare în proiectarea 
didactică. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, studii de caz 

2 ore 
 
 

5. 

Microproiectarea. Modele de structurare a lecţiei de 
informatică. Definiţie, caracteristici, tipuri, structură 
procesuală, tipuri. Lecția tradițională şi lecţia modernă;  
Elaborarea proiectului de lecţie. 
Alte forme de organizare a activităţii curriculare şi 
extracurriculare. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, dezbaterea 

2 ore 
 
 

6. 

Modele de structurare a lecţiei de Informatică 
Modelul Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie;  
Modelul Explorare-Explicare-Extindere; Modelul Ştiu-
Vreau să ştiu-Am învăţat;  
Modelul învăţării secvenţiale a cunoştinţelor; 
Analiza etapelor proiectării, realizării şi evaluării lecţiei 
după diferite modele de structurare. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, tehnici de 
evocare a cunoştinţelor 
anterioare/reflecţie 

2 ore 
 
 

7. 

Metode de predare-învăţare a Informaticii:  
Metode expozitive: expunerea, explicaţia, descrierea. 
Metode conversative: conversaţia, dezbaterea, 
problematizarea, învăţarea prin descoperire;  
Metode de explorare directă a realităţii: observarea, 
experimentul, studiul de caz,  
Metode de explorare indirectă a realităţii:  modelarea, 
demonstrarea, învăţarea programată, algoritmizarea. 
Tehnici de dobândire a cunoştinţelor şi de formare 
a competenţelor. 
Utilizarea tehnicilor de evocare a cunoştinţelor, de 
realizare a sensului, de reflecţie, de organizare logică 
a cunoştinţelor, de consolidare a cunoştinţelor, de 
dobândire a unor strategii metacognitive. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, tehnici de 
evocare a cunoştinţelor 
anterioare/reflecţie 

2 ore 
 
 
 

8. 

Proiectarea activităților de învăţare a Informaticii:  
Activități de învăţare individuală şi prin cooperare.  
Activități de învăţare prin aplicații practice. Activități de 
învăţare prin descoperire. Activități de învăţare a 
cunoştinţelor procedurale.  

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, tehnici de 
evocare a cunoştinţelor 
anterioare/reflecţie 

2 ore 
 

9. 

Mijloace de învăţământ folosite în activitatea 
didactică la Informatică:  Conceptul de mijloc de 
învăţământ 
Tipuri de mijloace de învăţământ 
Integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţiile de 
Informatică 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, dezbaterea 2 ore 
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10. 

Strategii didactice: strategii descriptive şi strategii 
euristice bazate pe resurse materiale.  
Utilizarea în lecţia de Informatică  a materialelor scrise, 
a resurselor online, a mijloacelor multimedia și a 
platformelor de învățare-evaluare online.  
Formarea gândirii algoritmice prin strategii euristice. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, demonstraţia 

2 ore 
 
 

11. 

Evaluarea rezultatelor elevilor la informatică. 
Definiţii, funcţiile evaluării, forme de evaluare, 
instrumente de evaluare, metode de evaluare specifice 
disciplinei. Metode și tehnici de evaluare orală, scrisă 
și practică.  
Metode complexe de evaluare. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, demonstraţia 

2 ore 
 

12. 

Metode și strategii didactice adaptate 
învățământului online sau hibrid la disciplina 
informatică 
Elaborarea materialelor didactice pentru pentru 
învățământul online. Utilizarea în lecţia de Informatică a 
materialelor online, a resurselor multimedia, a 
platformelor colaborative.  

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, demonstraţia 

2 ore  
 

13. 

Interdisciplinaritea asigurată prin intermediul 
lecţiilor de informatică  
Utilizarea metodei proiectului în lecțiile de informatică 
în activități  de predare-învățare-evaluare. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, dezbaterea 

2 ore 
 
 

14. 

Metode de lucru diferențiat la informatică. 
Strategii de identificare a elevilor capabili de 
performanță la informatică.  
Metode didactice adecvate pregătirii pentru performanță 
a elevilor la informatică.  
Metode de recuperare a decalajelor dintre elevi. 

expunerea, explicaţia, 
conversaţia, demonstraţia, 

2 ore 
 
 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

 
1. Creţu, C. 1998. Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi 
2. Cucoş, C., 2008. Teoria și metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iasi 
3. Cucoş. C., 2008. Pedagogie, ed. a doua, Ed. Polirom, Iaşi 
4. De Landsheere, V., De Landsheere, G., 1979. Definirea obiectivelor educaţiei, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 
5. Dumitru, I. A,. 2000. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timisoara. 
6. Frumos, Florin, 2008, Didactica, Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Ed. Polirom, Iași. 
7. Masalagiu  C., Asiminoaei  I. – Didactica predării informaticii,  Polirom, 2015. 
8. Ionescu C. – Metodica predării informaticii, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 1998 . 
9. Petre C., Iliescu C. – Metodica predării informaticii şi tehnologiei informaţiei, Ed.Arves, Craiova, 2002. 

 
 Referinţe suplimentare: 
 

1. Creţu, D., 2003. Dezvoltarea motivaţiei învăţării, Editura Psihomedia, Sibiu. 
2. Cucoş, C.,  Cozma T., 2011. Introducere în didactica modernă. Elaborarea programului de formare în 

domeniul didacticii specialităţii. Suport de curs. 
3. Glava, A., 2009. Metacogniţia şi optimizarea învăţării. Aplicaţii în învăţământul superior, Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 
4. Ionescu M., Radu I., 2001, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 
5. Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.), 2009. Tratat de didactică modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

8.2 Seminar  Metode de predare Număr ore 

1. 
Analiza materialelor necesare în proiectarea 
didactică: programe şcolare, manuale şcolare 

dezbatere, conversaţie, 
brainstorming, explicaţia 

2 ore 
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planificări  anuale/semestriale, proiecte didactice 
pentru unităţi de învăţare/lecţii semestriale  

2. 

Analiza competenţelor generale şi competenţelor 
specifice din programa şcolară de informatică la 
liceu. Formularea obiectivelor operaţionale 
cognitive, metodologice şi atitudinale pentru diferite 
tipuri de lecţie de informatică. 

explicaţia, conversaţia, 
demonstraţia, exerciţiul 

2 ore 
 

3. 

Proiectarea didactică a unei lecţii de informatică 
după modelul tradiţional: utilizarea programei; 
selecţia competenţelor specifice; formularea 
obiectivelor operaţionale ale lecţiei, identificarea 
activităţilor de predare- învăţare, stabilirea 
metodelor de predare, a formelor de organizare; 
selecţia mijloacelor de instruire necesare, 
stabilirea formelor şi instrumentelor de evaluare. 

explicaţia, conversaţia, 
demonstraţia, exerciţiul 

2 ore 
 

4. 

Exersarea de către studenţi a metodelor didactice 
activ-participative specifice disciplinei informatică 
în lecţii de predare-învăţare: conversaţia euristică, 
explicaţia, problematizarea. 

exerciţiul, jocul de rol, 
expunerea, descrierea, 
explicaţia, conversaţia,  
modelarea, 

2 ore 
 

5. 

Exersarea utilizării metodelor specifice în 
predarea-învățarea la disciplina Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor:  învăţarea asiatată, 
învăţarea prin descoperire 

conversaţia, dezbaterea, 
problematizarea, învăţarea prin 
descoperire; jocul de roluri, 
învăţarea prin cooperare,  

2 ore 
 

6. 
Exersarea metodelor specifice informaticii în lecţii 
de consolidare şi de aplicaţii practice de laborator. 

problematizarea, 
algoritmizarea, învăţarea 
programată. 

2 ore 
 

7. 
Exersarea alegerii, adaptării şi utilizării 
materialului didactic în funcţie de tipul de lecție 
proiectată;  

joc de rol, exerciţiul, 
conversaţia, observarea 
sistematică, modelarea,  

2 ore 
 

8. 
Simularea lecţiei proiectate. Analiza predării pe 
baza fişei de observaţie a lecţiei. Discuţii şi 
concluzii. 

joc de rol, exerciţiul, 
conversaţia, observarea 
sistematică, simularea 

2 ore 
 

9. 
Simularea predării lecţiilor proiectate după 
modele moderne 

joc de rol, exerciţiul, 
conversaţia, observarea 
sistematică 

2 ore 
 

10. 

Studii de caz privind utilizarea în lecţia de 
Informatică a materialelor scrise, a resurselor 
online, a mijloacelor multimedia și a platformelor de 
învățare-evaluare online. Modalități de asigurare a 
egalității de șanse pentru elevi. 

Studiul de caz, jocul de rol, 
conversația, observarea 
sistematică,  problematizarea 

2 ore 
 

11. 
Tehnici de evaluare orală şi prin aplicaţii practice 
de laborator 

exerciţiul, jocul de roluri, 
conversaţia, obsevarea 
sistematică 

2 ore 
 

12. 
Elaborarea unui test şi a baremului pentru un 
anumit subiect 

Exerciţiul,  conversaţia, 
problematizarea 

2 ore 
 

13. 
Utilizarea metodei proiectului în evaluarea 
sumativă la disciplina informatică  

conversaţia,  brainstorming-ul, 
obsevarea sistematică 2 ore 

14. 
Modalităţi de realizare a pregătireii pentru 
performanţă la disciplina Informatică 
Modalităţi de recuperare a decalajelor între elevi 

dezbaterea 
2 ore 
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Bibliografie 
 

10. Cerghit, Ioan, 1997. Metode de învăţământ. (ed. a III-a revizuită şi adăugită). Ed. Did şi Ped., Bucureşti.  
11. Cristea S. – Pedagogie şcolara şi managementul educaţiei E.D.P. 1996  
12. Cucoş C. – Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice, Polirom, Iaşi 1998. 
13. Masalagiu C., I. Asiminoaei, I. Maxim – Metodica predării informaticii, MatrixRom, Bucureşti, 2001.  
14. Masalagiu  C., Asiminoaei  I., Țibu M. – Didactica predării informaticii,  Polirom, 2016. 
15. Maxim  I. – Un punct de vedere asupra metodicii predării informaticii, lucrare metodico-ştiinţifică pentru 

obţinerea gradului didactic I, Universitatea Bucureşti, 1997.  
16. Ionescu C. – Metodica predării informaticii, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 1998 . 
17. Ionescu C. – Internet: instrument de bază în procesul de predare-învatare; Restructuring of the 

(re)training of schoolteachers in Computer Sciences, TEMPUS S_JEP 11168-96, Editura Computer 
Libris Agora 1997.  

18. Ionescu M., Radu I. – Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1995.  
19. Livovschi L. – Sinteza şi analiza algoritmilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986.  
20. Livovschi L., Georgescu H. – Bazele informaticii, Univ. Bucureşti 1986  
21. Petre C., Iliescu C. – Metodica predării informaticii şi tehnologiei informaţiei, Ed.Arves, Craiova, 2002 
22. Iucu, R.B. 2000. Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi. 
23. Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.) – Tratat de didactică modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009. 
24. ** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. Principii şi criterii de 

constituire a noului Curriculum Naţional. Consiliul Naţional pentru Curriculum, MEN. (II): 15-16. 
25. ** Curriculum Naţional. Planuri - cadru de învăţământ (pentru învăţământul preuniversitar), MEN., Ed. 

Corint, Bucureşti: 11-13, 15-25. 
26. ** Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar.  MEN., Ed. Corint, Bucureşti. 

 
Webografie: 

 http://curriculum.edu/ro  

 http://www.edu.ro 

 http://didactic.ro 

 http://competentedigitale.ro 

 http://advancedelearning.com/index.php/articles/c322 

 http://www.infobits.ro/  
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei, prin centrarea pe practica profesională răspunde solicitărilor angajatorilor şi asociaţiilor 
profesionale. De asemenea, este în acord cu tematica disciplinelor similare din străinătate. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din  

nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea cunoştinţelor 
Aplicarea cunoştinţelor specifice 
didacticii informaticii în contexte noi 

Test (scris) 25% 

Discursul didactic  
Construirea conversaţiei  pe baza 
materialelor didactice  
Argumentarea demersului didactic 

Examinarea orală 25% 

10.5 Seminar Proiectarea lecţiillor/ situaţiilor de 
predare-învăţare-consolidare 
Proiectarea instrumentelor de evaluare 

Portofoliul 25% 

http://curriculum.edu/ro
http://www.edu.ro/
http://didactic.ro/
http://competentedigitale.ro/
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c322
http://www.infobits.ro/


 

 7 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2020 Prof. Dr. Cristian-Dumitru Masalagiu  Prof. Liceu Mirela Țibu 
  

 
 

Data avizării în departament Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

 Prof. univ. dr. Constantin Cucoș 
 

 

Completarea fişelor de observaţie 
asupra lecţiilor susţinute la seminar/ 
simulări 

Corelarea competenţelor cu obiectivele, 
cu conţinutul, cu metodele, cu probele de 
evaluare 
Realizarea scenariului didactic în funcţie 
de competenţe 
Schiţa logică a lecţiei   
Probe de  evaluare a competenţelor  

Proiecte didactice 25% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Realizarea a minum 3 tipuri de proiecte didactice 
Realizarea fişelor  de observaţie pentru cel puţin 2 tipuri de lecţii susţinute la seminar  

 


