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A. Obiectivele cursului 

 Scopul acestui curs este de a asigura studenţilor o pregătire în domeniul metodicii predării lecţiilor de 
informatică.  

 Obiectivele cursului sunt : Cunoaşterea de către profesor a problematicii actuale a disciplinei, realizarea 
de conexiuni între conţinuturile disciplinei şi problemele de învăţare specifice domeniului, operarea cu 
programele de liceu pentru, aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinei, 
elaborarea de teste iniţiale, formative şi sumative, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare 
adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate, capacitatea de aprofundare, dezvoltare şi selecţie a 
conţinuturilor ştiinţifice şi metodice ale disciplinei, capacitatea de autoevaluare şi de integrare a feed-
back-ului în proiectarea carierei personale.. 

 
B. Subiectele cursului 

Notiuni fundamentale în informatica. 
Informatica si societatea informationala. Necesitatea invatamantului de informatica  
2. Reforma curriculara.  
Organizarea pe ani de studiu a disciplinei Informatică. Planurile de invatamant. Programele 
scolare(analitice).  Manualele scolare. Structura lectiei. Calitatea cunostintelor asimilate. 
Formarea limbajului de specialitate. Practica evaluarii activitatii didactice. Caietele elevilor. 
Condiţia profesorului (regulile profesorului). Planificarea activităţii didactice. 
3. Principii didactice, caracteristici si clasificare. 
4. OBIECTIVE - Obiectivele generale ale studiului informaticii.  
Precizarea obiectivelor . Analiza resurselor. Elaborara strategiei didactice. Formularea si 
operationalizarea obiectivelor.  
4. Metode generale de învăţare.  
Expunerea sistematica a cunostintelor. Metoda conversatiei. Problematizarea si învãtarea prin 
descoperire. Modelarea. Demonstrarea materialului intuitiv . Metoda exercitiului . Metoda 
invatarii pe grupe mici. Instruirea programata si invatarea asistata de calculator.  
 5. Metode specifice de învatare a  informaticii. 
6. Evaluarea in informatica.C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect) 

Laborator: 
TEME TRATATE METODIC. Metodica predării unor lecţii de informatică.  
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E. Evaluarea 
Examen  scris + proiect de metodica predarii informaticii +dpocumente scolare.  
Nota finală este compusă din media celor două note obţinute: nota la examenul scris şi nota obţinută la 
evaluarea proiectului la metodica predării informaticii.   
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