FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor
din învățământul primar”
CRITERII CURRICULARE
Integrarea instrumentelor digitale în predarea online a disciplinelor din învățământul
Denumire program
primar
Formare continuă
Tipul de program
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Durata
Locul de desfășurare
Tip de formare

Cadre didactice din învățământul preuniversitar – nivel primar
Ca suport în contextul generat de pandemia de COVID-19 și în situația suspendării
cursurilor în unitățile școlare, 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. Învățământul primar trebuie să asigure și în
cadrul școlii online, dezvoltarea personalității fiecărui copil, asigurarea dobândirii de
către fiecare copil a achizițiilor de bază care stimulează relația creativă şi eficientă cu
mediul social şi oferă oportunitățile necesare continuării educației.
12 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Elaborarea unor demersuri de proiectare din perspectiva abordării interdisciplinare şi a
Competenţe vizate
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;
Planificare module

Nr.
crt.

Denumirea modulului/ temei

1.

Curriculumul pentru învățământ primar
abordat în lecții online

2.

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

3.

4.

TOTAL

Număr total de ore alocate,
din care:
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

Modalităţi de evaluare a Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
cursanților
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;
RESURSE UMANE
Formatori

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Panait Virginia

Geografie

Studii
universitare
de licență

Cîrnat Laura

Psihologie

Studii
universitare
de licență

Suciu Maria

Psihologie

Studii
universitare
de licență

Ilie Cătălina
Aurelia

Psihologie și
asistența
socială

Studii
universitare
de licență

Profesor metodist Cherciu Cristina - Sinduța
Coordonator program
CRITERII ECONOMICE
50 cursanți / 2 grupe
Număr cursanți
planificați
2000 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 6,66 lei
de formare pentru
fiecare participant

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;

