PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

D

PROGRAMA ANALITICĂ A CURSULUI

1. Obiectivele cursului:
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Tehnologiile noi, fenomenul de globalizare şi schimbările din ce în ce mai rapide pe
piaţa muncii crează necesitatea actualizării permanente a cunoştinţelor şi a deprinderilor.
Cine doreşte să ţină pasul cu progresele înregistrate nu se mai poate baza pe volumul de
cunoştinţe acumulat în tinereţe, ci trebuie să-şi însuşească continuu cunoştinţele noi care
stau la baza tehnologiilor recent apărute. În consecinţă, în societatea modernă creşte rolul
instruirii, al calificării şi al recalificării. Un rol important îi revine aici procesului de
implementare şi folosire a mijloacelor şi metodelor de predare cu ajutorul calculatorului.
Noţiunea de “învăţare electronică” (e-Learning) este folosită din ce în ce mai
frecvent. Învăţarea electronică se referă la un proces de învăţare realizat cu ajutorul
mijloacelor electronice. Cel mai eficient mijloc electronic folosit astăzi în procesele de
învăţământ este calculatorul.
În prezent, problema necesitãţii învãţãrii electronice n-ar trebui sã mai dea naştere
la dubii sau la îndoieli. Dimpotrivã, prioritare ar trebui sã fie preocupările de
implementare cu o eficienţă economică corespunzătoare a procedeelor de e-Learning în
procesele de învăţare. Se ştie de asemenea că această implementare nu implică o înlocuire
totală a metodelor tradiţionale de invătare, ci se realizează prin conjugarea specifică
dintre învăţarea electronică şi metodele tradiţionale. Această soluţie combinată este
cunoscută sub denumirea de „Blended solution“ (soluţia mixtă).
Scopul proceselor educaţionale constă în dezvoltarea capacităţii oamenilor de a
lucra cu mijloacele mass-media, iar finalitatea lor se poate identifica în reuşita indivizilor
de a-şi organiza viaţa în complementaritate cu tehnologiile noi. Tehnologia informaţiei
(IT) oferă noi posibilităţi în acest sens, dar prin procese educaţionale adecvate trebuie
create mai întâi abilităţi de a lucra cu aceste tehnologii.
Realizarea unor lecţii de un nivel calitativ superior pe calculator presupune o selecţie
a cunostinţelor, o integrare a lor în sisteme din ce in ce mai cuprinzătoare, antrenarea
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elevilor în procesul de dobândire al cunostintelor, utilizarea unor variate forme de prezentare
şi a unor tehnologii adecvate.
Studenţii noştri urmează să contribuie în timpul activităţii lor în învăţământ la
realizarea unor materiale de e-Learning originale şi eficiente.

2. Conţinutul de bază:
Tema curs
Instruirea asistată de calculator din anii 60 ai sec. 20 pânã în
prezent
1.1. Noţiuni introductive

Săpt.

Nr. ore

1-7

14

D

Nr.
Crt
1

1.1.1. Definiţii şi noţiuni de specialitate folosite în
cadrul IAC

1.1.2. Calculatorul, o mare arhivã, o bogatã resursã de
documentare şi informare

P

1.1.3. Calculatorul folosit ca maşinã de instruire
1.1.4. Tipuri de programe de instruire

1.1.5. Calculatorul - cea mai bunã maşinã de instruire
1.2. INSTRUIREA PROGRAMATÃ în anii 60 - 70 ai sec. 20
1.2.1. Aspecte principale din Pedagogia ciberneticã

P

1.2.2. Cele şase dimensiuni ale spaţiului pedagogic
1.2.3. Elemente de bazã ale psihologiei informaţionale

1.2.4. Didactica w-t

1.2.5. Avantaje ale instruirii programate

1.3. INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR la

D

începutul sec. 21
1.3.1. Instruirea unor categorii speciale de elevi
1.3.2. Învãţare prin joc
1.3.3. Învãţãmânt la distanţã - studiu complementar
1.3.4. Universitatea virtuală
1.3.5. “Blended solution”
1.3.6. CD-uri cu lecţii virtuale
2

Evaluare şi interpretare de teste realizate pe calculator
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8-10

6

2.1. Domenii de folosinţă pentru automate pedagogice
2.2. Examinarea şi testarea
2.2.1. Procesul de evaluare
2.2.2. Realizarea unei scale de evaluare
2.3. Riscuri docimologice la profesori şi elevi în cazul evaluării
rezultatelor la învăţătură
Evaluarea resurselor (umane şi materiale) necesare instruirii
asistate
3.1. Influenţe ale structurii psihice

11-14

D

3

3.2. Metode obiective de evaluare a cunoştinţelor
3.3. Cum memorează omul informaţiile?
3.4. Rolul limbajului în procesul de învăţare

educaţionale

P

3.5. Aspecte economice ale folosirii calculatorului în procesele

TEMATICA SEMINARULUI:

P

Studenţii vor pregăti un material didactic corespunzător specialităţii lor, care urmează a fi
programat. Conţinutul ştiinţific a acestui material va fi transmis cadrului didactic spre
verificare prin internet. Studenţii care au reuşit să întocmească un material didactic adecvat
vor fi programaţi pentru ore de laborator, unde vor fi instruiţi în folosirea unui soft de
specialitate (Authorware) pentru a crea o lecţie programată.

3. Sistemul de evaluare al studentului: verificare prin colocviu

D

La sfârsitul semestrului are loc un colocviu unde vom acorda nota astfel: Pentru cele două
materiale pregătite la seminar (cel teoretic şi cel practic) studenţii vor obţine câte două
puncte. Deasemenea studenţii vor prezenta un referat pe tema “Istoria instruirii asistate de
calculator” pentru care vor folosi material de pe internet sau din cursul domnului profesor
Günter Lobin din Paderborn (două puncte). Trei puncte vor obţine la colocviul final în
ultima oră de curs, când vor prezenta oral punctul lor de vedere despre folosirea instruirii cu
ajutorul calculatorului în şcolile unde vor lucra după terminarea studiilor. Acest referat se
cere a fi rezultatul unei analize originale a materialului de curs pe care l-au audiat (un punct
din oficiu).
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4. Discipline care trebuie parcurse în prealabil:
•

recomandate: Informatică aplicată
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