
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1. Ordinul de acreditare O.M.E. nr. 3631/27.04.2022 

2. Perioada de acreditare 4 ani 

3. Grup ţintă Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

4. Nr. credite (CPT) 10 

5. Nr. ore de formare 40 

6. Locul de desfășurare Platforma elearning de cursuri  https://ccdtl.reteauaedu.ro/  

7. Tip formare Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.7 din O.M.E. nr. 

4224/06.07.2022) 

8. Competenţe vizate Identificarea particularităților învățării online, a punctelor tari și slabe ale acesteia 

și a modelului care se potrivește cel mai bine cu o situație dată (cu un anumit 

curs) și a standardelor care definesc un curs online de calitate; 

Integrarea resurselor educaționale deschise în procesul didactic, pentru a susține 

contexte de învățare relevante pentru elevi 

Identificarea dimensiunii și a implicațiilor didactice  specifice activităților online 

de învățare 

9. Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore asociate Nr. 

crt. 
Denumirea modulului/ temei 

Număr total de ore alocate, 

din care: 

Teorie/Curs 
Aplicații și 

teme offline 

1. Organizarea activităților de învățare 

în mediul online 

5 ore sincron 4,5 ore 

asincron 

2. Resurse educaționale deschise (RED) 7 ore sincron 6,5 ore 

asincron 

3. Organizarea online a învățării: 

implicații în plan didactic 

8 ore sincron 7 ore asincron 

4. Finalizare și transmitere portofolii 

pentru dezvoltare profesională 

continuă 

- 2 ore asincron 

TOTAL 40 ore 

 

Denumire program formare  

” Profesorul creator de lecții în spațiul virtual (Teleprofesor)” 

 

https://ccdtl.reteauaedu.ro/


 

 

10. Evaluare finală Fiecare cursant va elabora portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, în 
format electronic, în acord O.M.E. nr. 4224/06.07.2022, Metodologia-cadru 
privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională 
continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a 
creditelor profesionale transferabile, care va fi evaluat în cadrul comisiei de 
evaluare finală întrunită online sincron după finalizarea activităților de formare. 

11. Formatori prof. univ. dr. Fartușnic Ciprian, conf. univ. dr. Petre Raluca-Brândușa, 

informatician Ivan Alexandra Mara, psiholog Gunesch Daniela-Laura, expert 

educațional Constandache Liviu, prof. Petre Monica 

12. Cost program 320 lei 

13. Responsabil program Prof. metodist Cristina-Sinduța CHERCIU Email: 

cristina.cherciu@ccdtulcea.ro 

 


