FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE INSTRUIRE ONLINE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE
• Denumirea programului
• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE INSTRUIRE
ONLINE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Sprijinirea unităților de învățământ și a cadrelor didactice
din județul Giurgiu, în activitatea de organizare a
procesului de învățare online, în scopul asigurării
continuității activităților de predare-învățare-evaluare.
În contextul epidemiologic generat de pandemia COVID –
19, programul propus asigură formarea cadrelor didactice
pentru utilizarea instrumentelor online, accesul la
aplicațiile educaționale oferite de către Google și Microsoft
și utilizarea eficientă a acestora (Google Meet, Google
Calendar și Google Classroom, pentru îmbunătățirea
predării, a învățării și a colaborării).
Instrumentele web. 2.0 oferă posibilitatea oricărui profesor
să planifice și să construiască proiecte de colaborare pe
web. De asemenea, programul de formare își propune
introducerea instrumentelor Google şi realizarea de lecții și
resurse digitale care folosesc Google Apps.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Dezvoltarea competenţelor digitale şi a abilităţilor de
utilizare a instrumentelor Google
Competențe vizate:
-Introducerea instrumentelor Google în lecții;
-Realizarea de resurse digitale de lecții care folosesc
Google Apps;
-Dezvoltarea capacității de utilizare a instrumentelor
Google;
-Dezvoltarea abilităților de a aplica noile tehnologii în
activitatea de căutare şi prelucrare a informației;
-Dezvoltarea competențelor de a utiliza eficient aplicații de
soft.

Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:
-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul
platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
- -2 ore evaluare finală.
• Aplicații pentru comunicare - 4 ore
• Aplicații pentru colaborare - 4 ore
• Aplicații pentru stocare de date - 4 ore
• Crearea unei lecții interactive - 2 ore
• Platforme educaționale utilizate în procesul didactic 2 ore
• Activitate individuală la distanță - 6 ore
• Evaluare - 2 ore
Calendarul programului:
An școlar 2021-2022
Prezentare Power Point, portofoliu electronic, chestionare
de feedback

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Formatori abilitați
și prenume, specializare,
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
• Înscriere

Prof. metodist C.C.D., Carmen Părpălea

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750 lei/25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei
Completați online Formularul de înscriere.

