
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Didactica Ştiinţelor Socio-umane 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Designer instrucțional / 
Designer Instrucțional 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative prin suporturi 

TIC 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Prodea Cosmin 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Prodea Cosmin 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 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 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 6 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 2 
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum • Nu este cazul 
4.2 de competenţe • Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul). 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Aparatură de videoproiecţie 
• Tablă interactivă 

• Router wireless 
• Boxe 

• Prelungitoare (pentru a asigura funcționarea simultană a cel puțin 10 
laptopuri) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Identificarea nevoilor de educaţie ale altor persoane, dezvoltarea unor programe sau cursuri 
educaţionale sau de pregătire şi perfecţionare, şi predarea sau instruirea acestora. 

• Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă. 

• Observarea, recepţionarea şi obţinerea din surse diverse a informaţiilor necesare. 

• Dezvoltarea, proiectarea şi crearea de noi aplicaţii, idei, relaţii, sisteme sau produse, inclusiv 
contribuţii artistice. 

• Proiectarea sistemelor computerizate (inclusiv hardware şi software) și utilizarea acestora și a 
calculatoarelor pentru a introduce date sau procesa informaţii. 

• Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale 
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• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării 
proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 

• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 
formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

• Mese, scaune 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Aparatură de videoproiecţie 
• Tablă interactivă 

• Router wireless 
• Boxe 
• Prelungitoare (pentru a asigura funcționarea simultană a cel puțin 10 

laptopuri) 
• Mese, scaune 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice 
utilizând eficient și creativ noile tehnologii ale informaţiei şi 
comunicării. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Realizarea de activităţi didactice instructiv-educative care să integreze 
tehnologia de comunicare şi mijloacelor multimedia 

• Însușirea unor cunoștințe specifice privind utilizarea tehnologiilor 
digitale, a platformele educaționale și a manualelor digitale 

• Dezvoltarea capacităţilor de analiză şi sinteză a unor resurse digitale 
• Selectarea şi utilizarea adecvată a metodelor şi procedeelor de instruire 

pentru o anumită situaţia de învățare. 
• Abilitatea de a identifica nevoile de educație ale altor persoane și a 

dezvolta apoi cursuri educaționale 
• Dezvoltarea abilității de autoevaluare continuă a propriilor practici 

profesionale 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs I: Integrarea noilor tehnologii ale informației și 
comunicării în activitatea didactică și managerială 
desfășurată în instituțiile de învățământ sau în organizații. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: concepte specifice 
instruirii asistate de calculator (blended learning, cursuri 
on-line, tablă interactivă, clasă virtuală, platformă 
educaţională de tip e-learning), competențe digitale. 
 

Expunerea, 
prelegerea 
interactivă, 
brainstorming 

 

Curs II: Valențe educaționale ale noilor tehnologii. 
Utilizarea tehnologiilor digitale ca resurse educaţionale. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: caracteristici de 
învățare ale generației Z, gamification, criterii de evaluare 
a tehnologiilor și a resurselor digitale, modalități de 
adaptare a acestor resurse digitale la nevoile beneficiarilor 
(nivelul de vârstă al elevilor, stilurile de învățare, 
îndeplinirea atribuțiilor manageriale etc.). 
 

Expunerea, 
prelegerea 
interactivă, 
brainstorming 

 

Curs III: Redimensionarea rolurilor designerului 
instrucțional în proiectarea, realizarea și evaluarea 
activităților (educaționale, de informare, de colaborare 
etc.) care integrează noile tehnologii ale informației și 
comunicării. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: roluri, învăţarea 
asistată, autonomia în învățare. 
 

Expunerea, 
prelegerea 
interactivă, 
brainstorming 

 

Curs IV: Managementul carierei. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: extinderea 
posibilităților de perfecționare profesională, accesul la 
informații de actualitate, cursuri online sau blended-
learning de formare profesională. 
 

Expunerea, 
prelegerea 
interactivă 

 

Curs V: Rolul designerului instrucțional în alegerea și 
optimizarea sistemelor IT. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: sisteme IT, resurse IT, 
elemente de siguranță ale sistemelor IT, strategii de 
selecționare și compatibilizare. 
 

Prelegerea 
interactivă, 
brainstorming 

 

Curs VI: Utilizarea noilor tehnologii ale informației și 
comunicării pentru a facilita învățarea prin descoperire și 
colaborare. 
 
Concepte de bază şi cuvinte cheie: jocuri didactice 
tehnologizate, jocurile de socializare - suport pentru 
activitatea didactică (creare, transformare, adaptare) 
 

Expunerea, 
prelegerea 
interactivă, 
brainstorming 

 

Curs VII: „Gamification” - construct, tendințe, aplicații 
didactice 
 

Expunerea, 
brainstorming 

 



Concepte de bază şi cuvinte cheie: jocuri educaționale, 
laboratoare virtuale, gamification, concepte de bază, 
modele aplicate. 
 
Bibliografie: 

1. Blake J. R. (2013). Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning. 
Georgetown University Press. 

2. Cucoș, C. (2006). Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării . Iaşi: Polirom.  
3. Evans, M. (2009). Foreign Language Learning with Digital Technology. London, New York: 

Continuum.  
4. Glava, C., Glava, A. (2006). Rolul noilor tehnologii în formarea complexului de competenţe 

necesare profilului cadrului didactic. Tendinţe actuale. În Bocoş, M., Chiş, V., Stan, C., Albulescu, I. 
„Tradiţii, valori şi perspective în pedagogia învăţământului primar”. Cluj-Napoca : Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă.  

5. Glava, C. (2005). Tehnologii e-learning. Analiză didactică. In „Educaţia 21”. Cluj-Napoca : Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă.  

6. Pop R., (2016). Professional Communication in a Networking Platform. În Acta Tehnica Napocensis, 
vol. 3, issue 16 (pp. 158-166). Cluj-Napoca: Editura U. T. Press 

7. Pop R., (2015). Pre-Service Students' Perspectives on the Changing Roles of Teachers in the Digital 
Age. În Studia UBB Philologia, vol. 60, nr. 2 (pp. 89-100). Cluj-Napoca: Presa Universitară 
Clujeană. 

Resurse web: 
www.padlet.com 
www.kahoot.it 
www.socrative.com 
https://www.etwinning.net/ 
www.teachingchannel.org 
https://www.edmodo.com/ 
https://www.epistemio.com/ 

 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar I: Diversificarea oportunităților de planificare și 
pregătire a conținuturilor în contextul utilizării 
tehnologiilor digitale. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: Prezi, PowerPoint, 
Captivate, Camtasia. 

Expunere, 
problematizare 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 2: Modalități eficiente de utilizare a tablei 
interactive pentru diverse discipline. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: tablă interactivă, 
resurse multimodale, manual digitale, interdisciplinaritate. 

Expunere, 
problematizare 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 3: Transmiterea de informații și eficientizarea 
comunicării prin utilizarea noilor tehnologii. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: e-mail, newsletter, 
netiquette, Moodle, Edmodo, Google Classroom, Wiki, 
Padlet, Dropbox 

Dezbatere, 
problematizare, studiu 
de caz 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 4: Predarea diferențiată cu ajutorul tehnologiilor Stiudiu de caz, Instrumente de lucru: 



moderne. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: predare diferențiată, 
sarcini de lucru diferențiate, instruire personalizată, 
învățare active și participativă, colaborare, 
responsabilizarea și implicarea elevilor. 

problematizare, 
demonstrație 

laptop, smartphone. 

Seminar 5: Reconsiderarea procesului de evaluare prin 
utilizarea noilor tehnologii 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: Kahoot, Socrative, 
Quizlet Live, Plickers. 

Problematizare, 
brainstorming. 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Semnar 6: Utilizarea tehnologiei in fluidizarea 
parteneriatului între instituția de învățământ și comunitate. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: interacțiunea dintre 
cadrul didactic și elevi/părinți, interacțiunea dintre 
manageri și instituțiile de învățământ sau organizații, 
realizarea de proiecte și evenimente, tehnici şi metodele de 
comunicare şi diseminare a informației, partajarea 
informațiilor. 

Expunere, dezbatere, 
studiu de caz  

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 7: Autoformarea continuă. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: Research gate, Google 
academic, Epistemio, online journal. 

Prombelatizare, 
dezbatere 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 8: Sisteme IT de management al clasei de copii/ 
elevi/ studenți. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: aplicații de 
management al grupului. 

Prelegerea interactivă, 
discuții structurate 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 9: Alegerea și structurarea sistemelor IT 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: laptop, smartphone, 
magazin online. 

Listele de informații, 
dezbatere 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 10: Alegerea și optimizarea elementelor de 
siguranță. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: virus, antivirus, 
firewall, inteligența artificială (captcha și recaptcha). 

Expunere, dezbatere Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 11: Resursele IT - suport pentru metodele și 
jocurile didactice clasice 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: jocuri didactice, QR 
code, Google Forms. 

Prelegere, 
problematizare 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 12: Implementarea resurselor IT în jocurile de 
socializare transformate în jocuri didactice 

Problematizare, studiu 
de caz 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 



Concepte de bază şi cuvinte cheie: jocuri didactice, QR 
Instrumente de lucru: laptop, smartphone. code, Google 
Forms. 

Seminar 13: Resurse didactice video 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: jocuri educaționale, 
laboratoare virtuale. 

Expunere, discuții 
dirijate 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Seminar 14: Modele didactice gamificate 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: Didactica - model de 
gamificare, IAC - model de gamificare, Managementul 
clasei de elevi - model de gamificare. 

Expunere, Discuție 
dirijată, Studiu de caz 

Instrumente de lucru: 
laptop, smartphone. 

Bibliografie: 
1. Blake J. R. (2013). Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning. 

Georgetown University Press. 
2. Cucoș, C. (2006). Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării . Iaşi: Polirom.  
3. Evans, M. (2009). Foreign Language Learning with Digital Technology. London, New York: 

Continuum.  
4. Glava, C., Glava, A. (2006). Rolul noilor tehnologii în formarea complexului de competenţe 

necesare profilului cadrului didactic. Tendinţe actuale. În Bocoş, M., Chiş, V., Stan, C., Albulescu, I. 
„Tradiţii, valori şi perspective în pedagogia învăţământului primar”. Cluj-Napoca : Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă.  

5. Glava, C. (2005). Tehnologii e-learning. Analiză didactică. In „Educaţia 21”. Cluj-Napoca : Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă.  

6. Pop R., (2016). Professional Communication in a Networking Platform. În Acta Tehnica Napocensis, 
vol. 3, issue 16 (pp. 158-166). Cluj-Napoca: Editura U. T. Press 

7. Pop R., (2015). Pre-Service Students' Perspectives on the Changing Roles of Teachers in the Digital 
Age. În Studia UBB Philologia, vol. 60, nr. 2 (pp. 89-100). Cluj-Napoca: Presa Universitară 
Clujeană. 

Resurse web: 
www.padlet.com 
www.kahoot.it 
www.socrative.com 
https://www.etwinning.net/ 
www.teachingchannel.org 
https://www.edmodo.com/ 

https://www.epistemio.com/ 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Ocupaţii posibile conform COR: 235904 Designer instrucțional 
 

 

 

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Dobândire cunoştinţelor teoretice 
specifice disciplinei 

Evaluare scrisă 40 % 

10.5 Seminar/laborator Redarea sintetică a unei probleme pe 
o temă primită la începutul 
semestrului, evidențiind contribuția 
autorilor din domeniu, incluzând 
elemente critice și păreri personale 
despre subiectul tratat. Se lucrează în 
echipă. 

Prezentare PPT  20 % 

 Portofoliu construit pe parcursul 
semestrului, conform cerințelor 
specifice ale disciplinei. 

Evaluare scrisă 40 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Formarea unui pachet minimal de competențe specifice disciplinei. 
• Adoptarea propriului cod deontologic în concordanţă cu spiritul valorilor educaţiei moderne. 
• Materialele didactice realizate de studenți, în echipă sau individual, predate cadrului didactic pentru a 

fi evaluate, care sunt copiate în proporție mai mare de 10% (internet, colegi) vor fi respinse. 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

     Conf. dr. Prodea Cosmin  Conf. dr. Prodea Cosmin 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

           


