FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
Tipul de program
I. CRITERII
CURRICULARE
Public-ţintă vizat
Justificare

Durata

Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului
Scop

1

Program propus spre avizare M.E.C.
Cadre didactice debutante din învățământul
preuniversitar
Cursul propus vizează formarea și dezvoltarea
competențelor profesorilor care predau discipline
geografice, actualizarea în permanență a tehnicilor
moderne de predare și optimizarea calității
învățământului prin constanta pregătire a cadrelor
didactice pentru a răspunde nevoilor și intereselor
elevilor, utilizarea imaginilor satelitare ale
programului Google Earth în predarea geografiei,
utilizarea aplicației Google Maps, a aplicației Kahoot,
Wordwall,
Liveworksheets
etc.
Platformele
educaţionale oferă oportunităţi de învăţare, instruire şi
programe cu ajutorul mijloacelor electronice, care
sunt pe placul elevilor, sunt uşor accesibile și
reprezintă un stimul pentru învăţare, interacțiune,
colaborare și o mai bună înțelegere a fenomenelor și
proceselor geografice.
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24
de ore, astfel:
-16 ore (4 sesiuni a câte 4 ore) în format sincron (fațăîn-față, prin intermediul platformelor/ aplicațiilor de
formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate
individuală la distanță);
-2 ore evaluare finală.
C.C.D. Giurgiu, online
Dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor de
utilizare a instrumentelor online în predarea
geografiei:
- Iniţierea cadrelor didactice debutante în
utilizarea aplicațiilor Google;
- Promovarea instrumentelor Google în cadrul
activităţii didactice;
- Crearea unei lecții interactive și antrenante
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Obiective

Activităţi
Competenţe

Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat

II. RESURSE
UMANE
III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE

2

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Certificare
Formatori

pornind de la o serie de elemente digitale de
bază;
- Crearea de jocuri geografice interactive,
educative.
Obiectivul general îl constituie utilizarea imaginilor
satelitare ale programului Google Earth în predarea
disciplinelor cu conținut geografic, utilizarea aplicației
Google Maps, aplicației Kahoot, Wordwall și
Liveworksheets etc.
Activităţi online, brainstorming, studiu de caz,
exerciţii practice, chestionare
-Dezvoltarea deprinderilor de a aplica noile tehnologii
în activitatea didactică online;
-Dezvoltarea competențelor digitale în predarea
geografiei.
- Aplicații pentru comunicare și colaborare – 4 ore
- Aplicații pentru stocare de date – 4 ore
- Crearea unei lecții interactive sau teste de
evaluare,
utilizând
softuri
educaționale
(de exemplu: Kahoot, wordwall, liveworksheets
etc., – 4 ore
- Platforme educaționale utilizate în procesul
didactic – 4 ore
- Activitate individuală la distanță – 6 ore
- Evaluare – 2 ore
An şcolar 2020-2021
Portofoliu electronic
Adeverinţă C.C.D.
Prof. metodist Nina-Cristiana Gușă – specialitatea
geografie
1 grupă de câte 25 de cursanţi

Număr de
cursanţiplanificaţi
Nr. ore de
24 de ore
formare
Costuri proiect
1750 Lei
Costul estimat/
1750 /25 cursanţi /24 ore = 2,91 Lei
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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