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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Modulul Cultura informaţiei este orientat spre: însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea şi integrarea
informaţiilor; formarea deprinderilor de selectare, utilizare şi evaluare a surselor de informare şi documentare;
implementarea deprinderilor de muncă intelectuală (elaborare referinţe; tehnici de lectură etc.)
Modulul “Tehnologii informaţionale” contribuie la formarea competenţelor cognitive şi de aplicare a produselor
software specializate şi instrumentelor moderne tehnologice în prezentarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul
documentelor, tabelelor electronice, reprezentărilor grafice, prezentărilor electronice interactive în procesul de
proiectare şi realizare a activităţilor de predare-învăţare-evaluare.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului


Competenţe cognitive: de procesare a informaţiei, prin utilizare produse program specializate în editarea
informaţiei electronice.



Competenţe de învăţare: de formare a deprinderilor digitale la procesarea informaţiei în cadrul programelor
specializate şi aplicarea lor la elaborarea documentelor electronice.



Competenţe de aplicare: de utilizare a instrumentelor informatice în crearea şi editarea documentelor
digitale; utilizarea catalogului electronic; identificarea bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor,
articolelor, documentelor electronice etc.);



Competenţe de analiză: de evaluare critică a posibilităţilor tehnologiilor informaţionale, care pot fi integrate în
elaborarea documentelor digitale la disciplinele de psihologie.



Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, cu termeni specifici
disciplinei, inclusiv utilizând TIC în diverse situaţii de comunicare;

Finalităţi de studii realizate la finele cursului
•

Să utilizeze diverse surse de informare;

•

Prezentarea bibliografiei şi efectuarea legăturii dintre aceasta şi textul studiului;

•

Cunoaşterea etapelor de elaborare a unui studiu individual ştiinţific şi didactic;

 Să utilizeze baze de date, portaluri informaţionale, arhive electronice etc.
 Să explice conceptele de bază cu privire la programele
de

specializate în crearea documentelor electronice (editoare

texte, editoare de foi de calcul, editoare de prezentări electronice, produse gratuite destinate pentru elaborare

de aplicaţii educaţionale).
 Să realizeze documente digitale cu un editor de text
necesare

şi să aplice operaţii de bază şi modalităţi avansate

prelucrării unui text.

 Să utilizeze posibilităţile editorului de calcul tabelar la crearea tabelelor, la efectuarea calculelor,
construcţia diagramelor şi altor cerinţe puse.


Să creeze prezentări electronice interactive utilizînd posibilităţile multimedia ale editorului de prezentări.

 Să elaboreze
predate

aplicaţii educaţionale în conformitate cu conţinuturile curriculumului

şcolar pentru disciplinele

utilizînd instrumente informatice.



Să arhiveze şi dezarhiveze informaţia electronică.



Să caute şi să selecteze informaţia relevantă utilizînd motoarele de căutare în Internet.



Să evalueze critic posibilităţile tehnologice ale programelor ce pot fi utilizate în optimizarea strategiilor de predare-

învăţare-evaluare în cadrul disciplinelor predate.

Precondiţii
Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe generale despre:


componentele şi gestionarea unui sistem de calcul;



sistemele de operare;



aplicaţiile grafice utilizate în procesarea imaginilor;



navigare în mediul Internet.

Unităţi de curs
1. Introducere.
2. Structura şi funcţionarea calculatorului. Sisteme de Operare. Reţele de calculatoare.
3. Editorul de texte Microsoft Word.
4. Editorul de foi de calcul Microsoft Excel.
5. Editorul de prezentări electronice Microsoft PowerPoint.
6. Arhivarea informaţiei electronice.
7. Instrumentele reţelei Internet.
8. Executarea produselor educaţionale în mediul Hot Potatoes.
9. Utilizarea resurselor electronice ale bibliotecii.

Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student:


prelegeri interactive;



lucrări de laborator;
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aplicaţii educaţionale individuale.

Strategii de evaluare
Evaluările curente se realizează prin diverse metode: teste, prezentarea rezultatelor lucrărilor de laborator.
Lucrarea finală de examen constă în proiectarea şi elaborarea unui document text, unui tabel de calcul cu prezentarea
grafică a datelor tabelare şi a unei prezentări electronice care să satisfacă anumite condiţii.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% - lucrări de laborator, aplicaţii educaţionale individuale,
evaluări curente, 40% - lucrarea finală de examen.
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