
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj 

1.2 Facultatea Psihologie si Stiinte ale Educatiei 

1.3 Departamentul Pregatirea Personalului Didactic, Catedra de Didactica 

Stiintelor Exacte 

1.4 Domeniul de studii Stiintele Educatiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Management curricular / specialist in curriculum 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

E-learning și blended learning: procese de învățare și probleme 

specifice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Predescu Constantin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Predescu Constantin 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

2 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 35 

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

teren 

30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 18 

Examinări  10 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Modulul didactic, IAC 

4.2 de competenţe • abilități digitale ale cursantilor, activități în diverse medii 

electronice 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• PC, videoproiector, acces internet 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• retea de calculatoare, softuri educaționale, acces la internet, 

posibilitati logistice ale cursantilor - PC, softuri educationale, 

acces la internet la domiciliu pentru conferințe on line 

  

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 abilitarea cursantilor ca specialisti în domeniul implementării 
strategiei naţionale în domeniul curriculum-ului pentru pregatirea 
tinerei prin mijloacele specifice NTCI 

 proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a 
cercetărilor educaţionale calitative şi cantitative, a cercetări-acţiune etc. 
care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică in 
domeniul E-learning si blended learning, într-o componentă firească a 
practicilor sale educative, valorificabilă în direcţia eficientizarii procesului 
de învăţământ.  

 dezvoltarea abilităţilor necesare participantilor pentru relaţia şcolii cu 
piaţa muncii - realizarea de studii de impact pentru implementarea 
utilizarii mediilor electronice in educatie/invatamant, proiectarea de 
programe scolare/CDS funcţie de solicitările scolii, comunităţilor locale şi 
zonale, la cererea anumitor beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei 
existente in domeniu, etc. 

 proiectarea/planificarea programelor si a activitatilor de formare si 
dezvoltare institutionala si personala  in domeniul E-learning si 
blended learning- achiziţia abilităţilor  de utilizator al mediilor virtuale 
necesare ca  formator în domeniul educaţiei in general si al proceselor de 
invatare in medii virtuale si problemele lor specifice in special 

 utilizarea de catre cursanti a tehnologiilor informatice şi de 
comunicare, ca instrumente de eficientizare a activitatilor 
profesionale şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a 
deciziilor manageriale in institutiile unde activeaza 

 implementarea, monitorizarea si evaluarea programelor/proiectelor 
educationale (management de proiect) ce isi propun dezvoltarea 
societatii bazate pe cunoastere prin dezvoltarea informatizarii in 
mediul educational 

Competenţe 
transversale 

 comunicare si interactiunea sociala eficienta a participantilor, bazata 
pe utilizarea corecta a mediilor electronice, în contexte profesionale 
ale educatiei si invatamantului şi personale pentru propria evolutie, 
prin adaptarea permanenta la noile aspecte ale E-learning;  

 formarea participantilor ca leadership strategic cunoscator si utilizator 
al caracteristicilor E-learning si proceselor de invatare specifice; 

 sprijinirea formatabililor in învăţare continuă, metacognitivă şi auto-

reglată; 

 asigurarea conditiilor de reflectare critică şi constructivă a temelor 



propuse si propriei activitati; 

 autonomie si responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale 

primite şi celor auto-asumate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

· profesionalizarea specialistului/ consilierului (expert) în curriculum prin 

dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării şi evaluării 

curriculum-ului  cu ajutorul abilitatilor si cunostintelor din domeniul E-

learning, respectiv a competenţelor situate la intersecţia domeniilor 

managementului curriculum-ului, managementului instituţiei şcolare şi 

respectiv managementului carierei profesionale.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

· achizitia de catre participanti a unor sisteme de cunoştinţe, competenţe, 
atitudini şi valori necesare specialiştilor în curriculum, într-o societate 
bazată pe cunoaştere şi pe dezvoltare durabilă, cu ajutorul utilizarii E-
learning in scopul eficientizarii proceselor didactice. 
· dezvoltarea sensibilitatii si receptivitatii participantilor in vederea 
motivarii acestora faţă de propria lor dezvoltare profesională;  
· dezvoltarea unor valori si atitudini realiste si optimiste privind rolul 
educaciei în dezvoltarea personalitatii umane prin evidentierea facilitatilor 
oferite de utilizarea E-learning pentru eficientizarea actului educational. 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Obs. 

1-2 E-learning – caracteristici generale; dezvoltarea domeniului -
tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC), instruirea asistata 
de calculator (IAC), învãtãmânt/instruire asistat/a de calculador 
(Computer-Base Learning – CBL), învãtãmânt pe Internet (Web-
Based Learning – WBL), Curs oferit pe Internet (Web-Based 
Course – WBC) 

expunere, explicatie, 
conversatie, modelare 

 

3-4 Constituirea comunitatilor de invatare virtuale; Mediu 
educational/didactic Web (Web-Base Course Environment – 
WBCE); influentarea motivatiilor individuale si comune, de grup, 
in scopul invatarii 

expunere, explicatie, 
modelare, demonstratie 

 

5-6 Medii electronice de invatare - Instrumente IT de tip Open 
sources utilizate in invatare – e-mail, instant messinger, forumul, 
motoare de cautare, platforme educationale 

expunere, demonstratie 
conversatie 

 

7-8 Solutii educationale oferite de e-learning– proiectarea, 
alegerea si implementarea softurilor educationale in procesul de 
invatare 

expunere, demonstratie  

9-10 Stiluri de invatare specifice e-learningului– autodirijata si 
prin cooperare 

expunere, demonstratie, 
IAC 

 

11-12 Conceperea cursurilor on line, proiectarea tutorialelor, 
realizarea evaluarii in mediile virtuale 

IAC, conversatie, 
demonstratie 

 

13-14 Organizarea conferintelor on-line – stabilirea mediului, 
instrumentelor, modului de participare a cursantilor, reguli de 
participare, competentele moderatorilor, modul de desfasurare 
(alegerea temei, probleme tehnice, didactice)etc 

explicatia, IAC, 
demonstratia, dialogul 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Obs. 
1. Designul scenariilor didactice în contextul utilizării instrumentelor IT explicatia, exercitiul  
2. Aportul instrumentelor IT (hard si soft) in managementul activitatilor 
didactice - comunicarea prin mail, Instant Messenger, Forum cu grupul 
de lucru, utilizarea motoarelor de căutare 

explicatia, demonstratia, 
exercitiul 

 

3. Dezvoltarea stilurilor de invatare, combinarea tipurilor de invatare 
faciliitate de mediile virtuale 

explicatia, conversatia, 
demonstratia 

 

4. Realizarea bazelor de cunostinte didactice si utilizarea lor in procesul 
didactic - aplicatie la specificul si conditiile profesionale 

  

5. Programe client de navigare în Internet: Netscape, Internet Explorer, 
Mozilla, lynx etc - utilizarea linkurilor pentru educatie si invatamant in 
gasirea, selectarea si culegerea informatiilor utile in didactica stiintelor 
naturii 

explicatia, demonstratia  

6. Identificarea modalitatilor de acces la softurile educationale eficiente 
pentru conditiile generale si locale ale invatamantului stiintelor naturii 
respectand legea copyrightului; rularea acestora pentru implementarea 

explicatia, exercitiul  



lor in procesul didactic desfasurat la clasa ; utilizarea efectiva a softurilor 
pentru introducerea/studierea cunostintelor cuprinse in stiintele naturii 
7. Invatarea in comunitati profesionale cu ajutorul platformelor 
educationale din mediile virtuale. 

expunere, explicatie, 
exercitiul, rezolvarea de 
probleme 

 

8. Utilizarea instrumentelor IT - platforma educationala, blogul, forumul, 
site-uri dedicate, s.a. in cercetarea didactica 

exercitiul, explicatia, 
modelarea 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Formarea profesorilor cu abilitati si cunostinte in domeniul utilizarii mediilor electronice in 
educatie si invatamant pentru implementarea programelor Ministerului Educatiei si 
Cercetarii de pregatire a tinerilor pentru societatea informationala si a cunoasterii este 
realizata prin oferta unor continuturi specifice atat tehnic-informatice cat si didactice. Modul 
de colaborare cu participantii dezvolta acestora abilitati de comunicare, invatare personala, 
predare la clasa astfel incat sa indeplineasca finalitatile propuse de intreg sistemul 
educational. Invitarea participantilor la propriile reflectii, critice, metacognitive, ofera 
posibilitatea feedbeackului si armonizarea autoevaluarii cu evaluarile institutionale in 
domeniul utilizarii instrumentelor IT pentru pregatirea generatiilor viitoare in cunoasterea si 
aplicarea stiintelor naturii. Cursul isi propune sa introduca participantii in noile tehnologii ale 
informatiei si comunicatiei. Se lamuresc o serie de termeni consacrati deja in domeniu – 
medii virtuale, comunitati virtuale/electronice de invatare, instrumentele IT utilizate in 
invatarea la distanta, etc. Pe langa abilitatile necesare de utilzare office a PC-ului, cursantii 
vor putea selecta si adapta mijloace de comunicatie, programe informatizate destinate 
educatiei, invatarii. In cadrul laboratoarelor se vor instrui in modul de organizare si dirijare a 
procesului didactic desfasurat in mediile electronice. 
Metodele utilizate in cadrul desfasurarii cursului, modul de abordare a temelor, felul 
evaluarilor, modul de comunicare se constituie in exemple pentru cerintele propunatorului 
adresate cursantilor. 
Instruirea autodirijata, invatarea prin cooperare vor fi metodele predominante. 
Cursantii vor fi capabili sa urmeze cursurile propuse de diferite institutii profesionale dar in 
acelasi timp vor fi capabili sa devina propunatorii unor cursuri desfasurate prin modalitatile 
e-learning. 

 

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

evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs participare observatia 10% 
cooperare+interventie chestionar 20% 



10.5 Seminar/laborator rezolvarea de probleme 
specifice 

sarcini de lucru 30% 

utilizarea mediilor virtuale 
ca aplicatii in activitatile 
profesionale proprii 

proiecte de utilizare a 
mediilor virtuale pe 
activitati concrete pentru 
insusirea continuturilor 
specifice stiintelor 
naturii 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Participanții vor dirija procese de formare ale unor comunități/grupuri de învățare din 
postura de conducători/tutori. Această postură îi va ajuta să dezvolte programe 
concrete în activitățile profesionale specifice locului lor de muncă. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura itularului de seminar 

14.04.2017  Lector Univ. Dr. C-tin Predescu Lector Univ. Dr. C-tin Predescu              

                                                                                                     

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                                           Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  

 


