FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării - DEZVOLTATOR DE E-LEARNING
Cod COR: 235905
Curs livrat de START 2 PERFORM SRL, furnizor de formare profesională acreditat,
în parteneriat cu C.C.D. 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)

Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării DEZVOLTATOR DE E-LEARNING
Cod COR 235905
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar
În contextul necesităţii dezvoltării competențelor
profesionale ale cadrelor didactice cu responsabilități de
monitorizare și control, precum şi a competenţelor
profesionale generale ale cadrelor didactice, de optimizare
a activităţii prin integrarea competenţelor TIC în
proiectarea curriculară, obiectivele generale urmărite prin
implementarea programului „COMPETENŢE CHEIE TIC
ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” sunt:
− Să identifice motivația pentru care este necesar
să folosească T.I.C. în educaţie;
− Să identifice instrumente T.I.C. specifice disciplinei;
− Să cunoască şi să dezvolte competenţe aparţinând
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în contexte mono
şi trans-disciplinare;
− Să analizeze factorii favorizanți şi blocanți ai învăţării
prin T.I.C. în scopul identificării de soluţii pentru
eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare;
− Să înţeleagă şi să promoveze metodele şi mijloacele de
utilizare T.I.C. adecvate la specificul disciplinei, în
procesul de predare-învăţare-evaluare.
120 de ore de formare
C.C.D. Giurgiu
COMPETENŢE
GENERALE
ŞI
SPECIFICE
DOBÂNDITE:
Unităţi de competenţă generale:
Unitatea 1: Managementul carierei;
Unitatea 2: Implementarea standardelor de calitate
specifice domeniului;
Unitatea 3: Integrarea T.I.C. în educaţie şi formare.
Unităţi de competenţă specifice:

Unitatea 1: Analiza nevoilor de e-learning;
Unitatea 2: Implementarea politicilor de e-learning;
Unitatea 3: Managementul resurselor umane;
Unitatea 4: Managementul programelor de educaţie/
formare prin e-learning la nivelul organizaţiei;
Unitatea 5: Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor
suport pentru sistemele de educaţie / formare
prin e-learning (LMS – Learning Management
System);
Unitatea 6: Evaluarea programelor de educaţie / formare
prin e-learning.
• Modalități de evaluare a
Test grilă sau referat
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Formatori acreditaţi în cadrul programului
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

25-35/grupă
350 lei / cursant
2,5 lei / cursant/ oră de formare
Completați online Formularul de înscriere.

