FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online”
CRITERII CURRICULARE
Utilizarea tehnologiei în activități de consiliere online
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Public ţintă vizat

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori consilieri școlari

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

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 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.
12 ore
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/

Durata
Locul de desfășurare

Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Definirea cadrului de consiliere în mediul virtual;
Competenţe vizate
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;
Planificare module
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE

Denumirea modulului/ temei
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

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

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron

TOTAL
12 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;

Formatori

Responsabil program

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Documente justificative
privind calitatea de formator

Batiste Jenica

Sociologie Psihologie

Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria G/nr. 00179220,
furnizor Zece Plus Bacău;

Ilie Cătălina
Aurelia

Psihologie și
asistența
socială

Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117035,
furnizor Zece Plus Bacău;

Cherciu Cristina
Sinduța

Sociologie Psihologie

Studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0117480,
furnizor Zece Plus Bacău;

profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța

CRITERII ECONOMICE
25 cursanți/grupă
Număr cursanți
planificați
2000 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 6,66 lei
de formare pentru
fiecare participant

