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OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE PRIVIND PREDAREA ONLINE
AVIZATE DE CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
PRIN ADRESELE NR.4888/DGÎP/13.08.2020 ȘI NR. 6978/DGÎP/19.10.2020,
FURNIZATE DE CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA

În conformitate cu O.M.E.C. nr. 4872 din 08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru
personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă,
organizate și desfășurate prin casele corpului didactic, în scopul asigurării calității procesului de predare
- învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID -19;
1. Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie în mediul online;
2. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul primar;
3. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română;
4. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică;
5. Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor străine;
6. Strategii de predare online la disciplina istorie;
7. Strategii de predare online la disciplina geografie;
8. Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie;
9. Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online;
10. Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online;
11. Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător;
12. Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii;

Director C.C.D. Tulcea,
Gabriela NICHIFOR
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FIȘĂ DE IDENTITATE

a programului de formare continuă
Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație timpurie din mediul online
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Integrarea instrumentelor digitale în activitățile de educație
timpurie în mediul online
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel preşcolar
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a
educatorilor. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus
vizează abilitarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar în a organiza activități de
învățare în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și
strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea,
comunicarea și colaborarea elevilor în activitățile de învățare din mediul online.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Utilizarea de instrumente și aplicații digitale în activitățile educaționale online;
- Integrarea unor resurse specifice tehnologiei și comunicării în demersuri didactice
desfășurate online având ca grup țintă preșcolarii;
- Organizarea activităților de educație timpurie în mediul online;
- Adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul online;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/temei
Curriculum pentru educația timpurie
Instrumente digitale și tipuri de activități online

Teorie/ Curs

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron
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2.
3.
4.

Metode și resurse educaționale online adaptate
particularităților de vârstă ale preșcolarilor
Optimizarea comunicării educaționale în mediul
online
Evaluare finală
TOTAL

2ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de activitate online;
2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Mincu Steliana

Psihologie

Studii
universitare
de licență

Cernencu Marcela

Psihologie

Olteanu Dorina

Psihologie

Ilie Cătălina
Aurelia

Psihologie și
asistența socială

Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator seria G/nr. 00211429,
furnizor Fundația Copiii Noștri
București;
Certificat de absolvire curs
Formator seria G/nr. 00008186,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator seria F/nr. 0117485,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117035,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 75 cursanți/ 3 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei
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FIȘĂ DE IDENTITATE

a programului de formare continuă
Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul
primar

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a
disciplinelor din învățământul primar
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel primar
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice din învățământul primar în a organiza activități de învățare în
mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să
motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și
colaborarea elevilor în mediul virtual. Învăţământul primar trebuie să asigure și în cadrul școlii
online, dezvoltarea personalităţii fiecărui copil, asigurarea dobândirii de către fiecare copil a
achiziţiilor de bază care stimulează relaţia creativă şi eficientă cu mediul social şi oferă
oportunităţile necesare continuării educaţiei.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
-Elaborarea unor demersuri de proiectare din perspectiva abordării interdisciplinare şi a
învățării integrate în lecția desfășurată online;
- Utilizarea de instrumente și aplicații digitale în activitățile educaționale online;
- Integrarea unor resurse specifice tehnologiei și comunicării în demersuri didactice
desfășurate online;
- Adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul online;
Planificarea modulelor tematice:

_____________________________________________________________________________________

Număr total de ore alocate, din
care:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea modulului/ temei
Curriculumul pentru învățământ primar abordat în
lecții online
Utilizarea de instrumente și aplicații digitale în
predarea online a disciplinelor specifice
învățământului primar
Evaluarea – demers continuu, integrat în procesul
de predare și învățare online
Optimizarea comunicării educaționale în mediul
online
Evaluare finală
TOTAL

Teorie/ Curs

Aplicații și teme
offline

1 ore sincron

--

2 ore sincron

1 oră asincron

1 oră asincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online;
2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Panait Virginia

Geografie

Cîrnat Laura

Psihologie

Suciu Maria

Psihologie

Ilie Cătălina
Aurelia

Psihologie și
asistența socială

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117487,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F /nr.0117481,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator seria K/nr. 00180101,
furnizor SC Olimp Net SRL Buzău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117035,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
3. CRITERII ECONOMICE
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•

Număr de cursanți planificați: 150 cursanți / 6 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba și literatura română
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei limba
și literatura română
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau disciplina Limba și literatura română, în a
organiza lecții în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar
și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea,
comunicarea și colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Organizarea și desfășurarea lecției de limba și literatura română în mediul online;
- Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor
de învățare pe platforme educaționale;
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- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:

Număr total de ore alocate, din
care:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
6.

Denumirea modulului/ temei
Teorie/ Curs
Organizarea și desfășurarea lecției de limba și
literatura română în mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online
Utilizarea de resurse educaționale deschise la
disciplina limba și literatura română
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

1 oră asincron

-

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online sau a unei resurse
educaționale deschise;
2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Pavel Vasilica

Darie Elena

Mangu Sorina

Specializare
Limba și literatura
română
Limba și literatura
engleză
Limba și literatura
română Limba și
literatura engleză
Limba și literatura
română Limba și
literatura franceză

Nivel de

Documente justificative privind

pregătire

calitatea de formator

Certificat de absolvire curs
Studii
Formator, seria K/nr. 00180095,
universitare
furnizor SC Olimp Net SRL Buzău;
de licență
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria F /nr.0057087,
furnizor SIVECO România
Certificat de absolvire curs
Formator, seria N /nr.00274758,
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furnizor Asociația Valori
Dobrogene Tulcea;

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 50 cursanți/ 2 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei matematică
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinei
matematică
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau disciplina matematică, în a organiza lecții în
mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să
motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și
colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
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Competențe vizate:

- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Organizarea și desfășurarea lecției de matematică în mediul online;
- Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de
învățare pe platforme educaționale;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/ disciplinei
Organizarea și desfășurarea lecției de matematică
în mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online
Utilizarea de resurse educaționale deschise la
disciplina matematică
Evaluare finală
TOTAL

Teorie/ Curs

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

1 oră asincron

-

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online sau a unei resurse
educaționale deschise;

_____________________________________________________________________________________

2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Petre Monica

Matematică

Ivan Adrian

Matematică
Informatică

Nivel de

Documente justificative privind

pregătire

calitatea de formator

Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/nr. 00384358,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F /nr.0184680,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 50 cursanți/ 2 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor străine
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a limbilor
străine
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau limbile străine în a organiza lecții în mediul
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online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să
motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, ascultarea,
comunicarea și colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (platforma Google Meet integrată în domeniul
propriu ccdtulcea.ro)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Organizarea și desfășurarea lectiei de limbă străină în mediul online;

- Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor
de învățare pe platforme educaționale;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/ temei
Instrumente digitale de predare online a
vocabularului și a structurilor gramaticale
Vorbire și Ascultare- instrumente digitale de
predare online
Citire - instrumente digitale de predare online;
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online a competențelor de vorbit/citit/ascultat în
limbi străine;
Evaluare finală
TOTAL

Teorie/ Curs

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume
Visterneanu
Mihaela

Raiciu Mihaela
Florentina

Documente justificative privind
calitatea de formator
Limba și literatura
Certificat de absolvire curs
Studii
engleză
Formator, seria K/nr. 00185156,
universitare
Limba și literatura
furnizor S.C. Olimp Net S.R.L.
de licență
franceză
Buzău;
Limba și literatura
Certificat de absolvire curs
Studii
franceză Limba și
Formator, seria N/nr. 00039397,
universitare
literatura
furnizor Asociația Euro Training
de licență
portugheză
Brăila;
Specializare

Nivel de
pregătire

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 50 cursanți/ 2 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii de predare online la disciplina istorie

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii de predare online la disciplina istorie
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau disciplina istorie, în a organiza lecții în
mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să
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motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și
colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (platforma Google Meet integrată în domeniul
propriu ccdtulcea.ro)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Modalități de abordare online a conținuturilor la disciplina istorie;
- Organizarea și desfășurarea lecției de istorie în mediul online;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.

1.

2.
3.
4.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/temei
Teorie/ Curs
Organizarea și desfășurarea lecției istorie în
mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online
Cum ne raportăm la temele sensibile din istorie
și cum abordăm conținuturile învățării
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Costache Mariana

Istorie-geografie

Citirigă DanielValentin

Istorie

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117036,
furnizor Zece Plus Bacău;
Conferențiar universitar doctor,
prodecan Universitatea Ovidius
Constanța;
Studii
universitare Certificat de absolvire curs
de doctorat Formator, seria M/nr.00039277,
furnizor Asociația Euro Training
Brăila;

Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 25 cursanți/grupă

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii de predare online la disciplina geografie

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii de predare online la disciplina geografie
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
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abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau disciplina geografie, în a organiza lecții în
mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să
motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și
colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Modalități de abordare online a conținuturilor la disciplina geografie;
- Organizarea și desfășurarea lecției de geografie în mediul online;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/ temei
Teorie/ Curs
Organizarea și desfășurarea lecției de geografie în
mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore asincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: teme scrise, participarea la discuţii online, prezentări, teme
colaborative, dezbateri, chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Costache Mariana

Istorie-geografie

Mitrea Nela

GeografieFranceză

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117036,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Studii
Formator, seria G/nr. 00003908,
universitare
furnizor Fundația Școala Română
de licență
de Afaceri Piatra Neamț;

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 25 cursanți/grupă

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele chimie, fizică, biologie
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii didactice utilizate în predarea online la disciplinele
chimie, fizică, biologie
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau disciplinele chimie, fizică, biologie, în a
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organiza lecții în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar
și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea,
comunicarea și colaborarea elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Organizarea și desfășurarea lecțiilor de chimie, fizică, biologie, în mediul online;
- Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de
învățare pe platforme educaționale;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea

rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
6.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/temei
Teorie/ Curs
Organizarea și desfășurarea lecției de matematică
în mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online;
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online;
Utilizarea de resurse educaționale deschise la
disciplinele fizică, chimie, biologie
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 oră asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea și prezentarea unui proiect de lecție online;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Împușcatu
Antoneta

Geografie

Maftei Gelu

Fizică

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117487,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/nr. 00017243,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 50 cursanți/ 2 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori consilieri școlari.
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice şi specialiştilor implicaţi în educaţia, protecţia şi consilierea
copiilor, în a susține educația și formarea personalității elevului sub aspectul învățării în mediul
online cât și exersarea abilităților necesare unui cadru didactic/specialist care lucrează cu copiii
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și adolescenții utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale. În contextul actual,
cadrele didactice/consilierii școlari au un rol important în a sprijini participarea, comunicarea
și colaborarea virtuală și a genera succesul la școală și starea de bine a elevilor.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Definirea cadrului de consiliere în mediul virtual;
- Utilizarea de tehnici de consiliere psihopedagogică în mediul online;
- Utilizarea de instrumente și aplicații digitale în activitatea de consiliere online;
- Adaptarea tehnicilor de comunicare în mediul online;
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/temei
Teorie/ Curs
Clasa din școală vs. clasa virtuală;
Tehnici de consiliere psihopedagogică în mediul
online;
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea de consiliere online
Optimizarea comunicării educaționale în mediul
online
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionare, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: prezentarea unui tehnici de consiliere psihopedagogică online;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Batiste Jenica

Sociologie Psihologie

Ilie Cătălina
Aurelia

Psihologie și
asistența socială

Cherciu Cristina
Sinduța

Sociologie Psihologie

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/nr. 00179220,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117035,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117480,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 25 cursanți/grupă

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în
predarea online
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice în domeniul tehnologiei informației și comunicării. Pentru a continua educația la
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distanță în termeni de calitate, programul propus vizează dezvoltarea competențelor cadrelor
didactice privind utilizarea aplicațiilor Google for Education în predarea online, ca suport
pentru organizarea activităților de învățare, crearea de resurse educaționale pentru elevi,
elaborarea de instrumente didactice care să faciliteze formarea, comunicarea și colaborarea
elevilor în spațiul virtual.
Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor și aplicațiilor din pachetul Google
for Education;
- Organizarea activităților de învățare online utilizând instrumente digitale Google;

- Crearea și aplicarea testelor de evaluare a învățării online utilizând instrumente Google;
Planificarea modulelor tematice:
Număr total de ore alocate, din
care:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea modulului/ temei
Teorie/ Curs
Utilizarea aplicațiilor Calendar Google și Google
Meet
Utilizarea aplicației Google Classroom
Utilizarea Microsoft Teams/Office 365, integrată
în pachetul GSuite for Education
Creare de teste pentru evaluare online, utilizând
instrumente digitale Google
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

-

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

-

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: august 2020, an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: sesiune de intrebări și răspunsuri privind integrarea instrumentelor și
aplicațiilor Google în predarea online, prezentare test de evaluare online utilizând instrumente
digitale Google;
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume
Ivan Alexandra
Mara

Specializare
Informatică
aplicată și
programare

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0184681,
furnizor Zece Plus Bacău;

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 150 cursanți/ 6 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător
1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea onlinenivel începător
Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice în domeniul tehnologiei informației și comunicării. Cursul se adresează cadrelor
didactice care au un nivel scăzut de abilități digitale, conținuturile abordate contribuind la
inițierea acestora în a folosi instrumente și aplicații în contexte diverse, inclusiv în predarea
online.
Durata: 12 ore
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Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Formarea abilităților de bază în utilizarea tehnologiei informației computerizate;

- Inițierea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor și aplicațiilor Word Și PowerPoint
din pachetul Microsoft Office pentru crearea de materiale educaționale;
-Abilitarea cadrelor didactice în a utiliza Internetul și Poșta electronică, pentru creare și
transfer de materiale.
Planificarea modulelor tematice:

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

Număr total de ore alocate, din
care:
Aplicații și teme
Teorie/ Curs
offline

1.

Utilizarea aplicației Microsoft Office Word

2 ore sincron

2 ore asincron

2.

Utilizarea aplicației Microsoft Office PowerPoint

2 ore sincron

1 oră asincron

3.

Utilizarea Internetului și Poștei electronice

2 ore sincron

1 oră asincron

4.

Evaluare finală

2 ore sincron
TOTAL

12 ore

Calendarul programului: an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative, dezbateri,
chestionar;
Evaluarea finală: portofoliu de evaluare care cuprinde un material editat în programul Word și
o prezentare PowerPoint.

2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și
prenume
Ivan Alexandra
Mara

Specializare
Informatică
aplicată și
programare

Nivel de
pregătire
Studii
universitare de
licență

Documente justificative
privind calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0184681,
furnizor Zece Plus Bacău;
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Ciurea Mihaela
Mădălina

MatematicăInformatică

Purda Nicoară
Eliza Mariana

Informatică

Certificat de absolvire curs
Formator, seria M/nr.
00039380, furnizor Asociația
Euro Training;
Studii
Certificat de absolvire curs
postuniversitare Formator, seria E/nr. 0227039
de conversie
furnizor centrul de Pregătire în
profesională
Informatică;
Studii
universitare de
licență

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 150 cursanți/ 6 grupe

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare continuă
Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

1. CRITERII CURRICULARE
Denumirea programului: Strategii didactice utilizate în predarea online a disciplinelor din aria
curriculară Tehnologii

Tipul programului: formare continuă
Public-țintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar – nivel gimnazial și liceal
Justificarea ofertei (necesitate, utilitate): Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru
combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de
educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a cadrelor
didactice. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează
abilitarea cadrelor didactice, profesori care predau discipline din aria curriculară „Tehnologii”,
în a organiza lecții în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale,
dar și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe,
participarea, comunicarea și colaborarea elevilor.
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Durata: 12 ore
Locul de desfășurare a programului: online (aplicația Google Meet integrată în platforma
elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/)
Curriculum-ul programului:
Competențe vizate:
- Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;
- Organizarea și desfășurarea lecțiilor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” în mediul
online;
- Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de
învățare pe platformele educaționale;
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.
Planificarea modulelor tematice:
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.

Număr total de ore alocate, din
care:
Denumirea modulului/ temei
Teorie/ Curs
Organizarea și desfășurarea lecției la disciplinele
din aria curriculară „Tehnologii” în mediul online
Instrumente și aplicații digitale ca suport în
activitatea didactică online / Utilizarea de resurse
educaționale deschise la disciplinele din aria
curriculară „Tehnologii”
Crearea și aplicarea unor instrumente de evaluare
online
Evaluare finală
TOTAL

Aplicații și teme
offline

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore asincron

2 ore asincron

2 ore sincron
12 ore

Calendarul programului: an școlar 2020 – 2021
Modalități de evaluare a cursanților:
Evaluarea pe parcurs: teme scrise, participarea la discuţii online, prezentări, teme
colaborative, dezbateri, chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: realizarea unui portofoliu de evaluare în format electronic care să cuprindă o
resursă educațională deschisă/secvență de lecție online și un test de evaluare online.
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2. RESURSE UMANE
Formatori:
Nume și prenume

Specializare

Iordache Laura
Cristina

Finanțe și
asigurări

Stroe Doina

Prelucrări
metalurgice

Nivel de
pregătire
Studii
universitare
de licență

Documente justificative privind
calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/ nr. 00018032,
furnizor Zece Plus Bacău;
Certificat de absolvire curs
Studii
Formator, seria F/ nr. 0244997,
universitare
furnizor S.C. INFO EDUCAȚIA
de licență
S.R.L. Iași;

Responsabil program: profesor metodist Ariton Nicolae

3. CRITERII ECONOMICE
•

Număr de cursanți planificați: 25 cursanți/grupă

•

Costul programului/ activității: 1200 lei/grupă

•

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 4 lei

