COLOCVIU
Instruire asistată de calculator
Lector univ. dr. Andrea Nagy
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Nivel I postuniversitar
Nivel I Licență an III
Realizați o prezentare PowerPoint pe o temă selectată la alegere din Programa
școlară a claselor V-VIII (EDUCAȚIE PLASTICĂ).
Prezentarea trebuie să conțină între 20 și 40 de slide-uri; numele complet al
studentului la începutul acesteia (pe primul slide) și în denumirea fișierului –
conform catalogului, tema selectată, bibliografia (pe ultimul slide).
Prezentările PowerPoint trebuie trimise pe Google Classroom până în data de
18.01.2022.
Codurile claselor:
Pedagogia Artei an III: ny7twft
Nivel I postuniversitar: 64bpypa
Nivel I Licență an III: kcmgwcq
În cadrul PowerPoint-ului urmăriți următoarele aspecte:
-

realizarea unei prezentări dinamice;
ponderea imaginii să fie mai ridicată decât cea a textului;
textul trebuie gândit într-o formă comprimată – idei principale, citate
reprezentative care susțin tema selectată;
prezentarea trebuie gândită în raport cu nivelul de studiu, respectiv vârsta
copiilor (clasa a V-a, clasa a VII-a);
acordați atenție paginării prezentării, structurii vizuale a acesteia;
raportul dintre text și imagine, raportul dintre text si cadru, imagine și
cadru;
prezentarea poate fi animată prin posibilitățile tehnice oferite de utilitara
PowerPoint sau alte soft-uri de editare a imaginii care pot fi incluse în
prezentare;
textul să fie scris cu diacritice;
se menționează sursa în cazul citării.

Imaginile incluse în prezentare:
-

trebuie să ofere repere culturale autentice;
reproducerile după lucrările de artă consacrate selectate să fie preluate din
surse sigure (site-urile muzeelor, albume de artă etc.);
se menționează autorul, titlul lucrării, tehnica și dimensiunea;
dacă includeți fragmente, detalii de lucrări, precizați acest lucru;
imaginile prezentate să fie ajustate în cazurile necesare;
se pot include scheme, planșe realizate de student sau alți autori;

-

în scopul realizării unei prezentări dinamice, puteți include atât imagini
statice cât și dinamice (video-uri, animații – realizate de student sau de alți
autori; se precizează acest aspect).

