FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel
începător ”
CRITERII CURRICULARE
Instrumente și aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Cursul se adresează cadrelor didactice care au un nivel scăzut de abilități digitale,
Justificarea ofertei
conținuturile abordate contribuind la inițierea acestora în a folosi instrumente și
(necesitate, utilitate)
aplicații în contexte diverse, inclusiv în predarea online. Abilitarea digitală a cadrelor
didactice constituie o prioritate în contexul suspendării cursurilor și transferării
procesului de predare – învățare în mediul online.
12 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
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
Formarea abilităților de bază în utilizarea tehnologiei informației computerizate;
Competenţe vizate
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.
Planificare module
Număr total de ore alocate,
din care:
Nr.
Denumirea modulului/ temei
crt.
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
1.

3.

Utilizarea aplicației Microsoft Office
PowerPoint
Utilizarea Internetului și Poștei electronice

5.

Evaluare finală

2.

Modalităţi de
evaluare a cursanților
RESURSE UMANE

Utilizarea aplicației Microsoft Office Word

2 ore sincron

2 ore asincron

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

1 oră 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

Ivan Alexandra
Mara

Informatică
aplicată și
programare

Studii
universitare
de licență

Ciurea Mihaela
Mădălina

MatematicăInformatică

Studii
universitare
de licență

Studii
postuniversit
Purda Nicoară
Informatică
are de
Eliza Mariana
conversie
profesională
profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța

CRITERII ECONOMICE
100 cursanți/ 4 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.
0184681, furnizor Zece Plus
Bacău;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria M/nr.
00039380, furnizor Asociația
Euro Training;
Certificat de absolvire curs
Formator, seria E/nr.
0227039 furnizor centrul de
Pregătire în Informatică;

