
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

PREDAREA ONLINE,  NIMIC MAI SIMPLU 

Curs livrat de EDU ACCES, furnizor de formare profesională acreditat, 

 în parteneriat cu C.C.D. Giurgiu 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului PREDAREA ONLINE,  NIMIC MAI SIMPLU 

• Public-țintă vizat 

Cadrele didactice (educatoare, învățători, profesori) și 

personalul de conducere din unitățile de învățământ 

giurgiuvene 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Stările de urgență/de alertă generate de epidemia/pandemia 

COVID 19 și suspendarea cursurilor în școli au creat o 

pierdere atât pentru sistemul de învățământ românesc, cât și 

pentru sistemele de învățământ la nivel european. 

Examenele și cursurile au întârziat, concursurile, 

olimpiadele, competițiile s-au oprit, aceste lucruri creând 

un haos și o stare de incertitudine la nivel educațional. În 

aceste condiții, majoritatea profesorilor au încercat să-și 

reorganizeze demersul didactic prin a trimite și primi 

exerciții prin e-mail sau WhatsApp, aspect insuficient.  

Cursul își propune pregătirea directorilor și a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea activității online de predare-

învățare-evaluare, devenită obligatorie atât pentru 

profesori, cât și pentru elevi o dată cu intrarea în vigoare a 

OMEC nr. 4135 - de aprobare a Instrucțiunii privind 

asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul 

sistemului de învățământ preuniversitar în mediul online, 

completat de legislația ulterioară. 

Învățarea online este obligatorie alături de învățarea 

clasică, fiind într-o relație de  complementaritate, în așa fel 

încât predarea-învățarea-evaluarea să fie eficiente, centrate 

pe competențe, pe placul elevilor, adecvate mileniului trei. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 

24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Scop: Demistificarea ideii de predare online și 

transformarea ei într-o noțiune accesibilă  

Obiective: 

Formarea competențelor de predare online pentru 

personalul didactic și personalul de conducere din cadrul 

unităților de învățământ prin utilizarea instrumentelor 



 

Google, a diferitelor platforme online, a diverselor aplicații 

pentru evaluare și pentru crearea resurselor educaționale 

deschise. 

Competențe vizate: 

- de predare online; 

- de utilizare a instrumentelor Google; 

- de utilizare a aplicațiilor pentru evaluare și pentru 

crearea resurselor educaționale deschise. 

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.  

Învățământ tradițional vs. învățământ modern 

Predarea online – avantaje si dezavantaje 

Aplicațiile Google pentru educație 

Platforme educaționale 

Instrumente digitale moderne  

Evaluare 

1 

1 

12 

6 

2 

2 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2021-2022 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Evaluare pe parcurs: observare sistematică 

Evaluare finală: portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Neagu Ionel, Neagu Georgeta, Burda Alexandra-Mihaela – 

formatori cu competențe în domeniu 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D., Nina-Cristiana Gușă 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

Taxă de participare la curs – 150 de lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

3750 lei / 25 cursanți / 24 ore = 6,25 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

 

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

