
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

INSTRUMENTE ȘI METODE eLEARNING 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

● Denumirea programului 

INSTRUMENTE ȘI METODE eLEARNING – curs 

dezvoltat în cadrul Proiectului Erasmus+                   

2021-1-RO01-KA121-SCH-000012392 

KA121-SCH-Accredited projects for mobility of 

learners and staff in school education     

● Public-țintă vizat 
Profesori pentru învățământul primar și profesori din 

învățământul gimnazial 

● Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere succintă) 

Tendința învățământului contemporan este să apeleze la 

instrumente eLearning în activitatea de predare-învățare. 

Stagiul își propune să aducă noutăți în domeniul TIC. 

Stagiul propus este o aplicare a cunoștințelor acumulate în 

proiectul Erasmus+ KA1 "ICT-Teaching and Learning", 

Valencia 2022. 

● Durata (număr total de ore 

de formare) 
40 de ore 

● Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu 

● Curriculum-ul 

programului (competențe vizate, 

planificarea modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Stagiul își propune să aducă noutăți în domeniul eLearning: 

instrumente, jocuri, metode de evaluare interactive. 

Constituie o aplicare a cunoștințelor acumulate în proiectul 

Erasmus+ KA1 "ICT-Teaching and Learning", Valencia 

2022 

Competențe vizate: 

-Utilizarea eficientă a instrumentelor eLearning și a 

internetului în procesul didactic; 

-Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba 

engleză; 

-Rezolvarea de probleme și exerciții utilizând instrumente 

eLearning. 

Activități: 

-Lucrul individual și în echipe pentru familiarizarea cu 

platforme, instrumente de învățare; 

-Conceperea de instrumente proprii adecvate predării 

disciplinelor. 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 40 de 

ore: 

-24 de ore - 6 sesiuni a 4 ore de formare online sincron, 

față în față, pe platforma eLearning; 

-13 ore de formare asincron (activitate individuală pe 



 

platforma eLearning)  

-3 ore evaluare finală. 

Modulul 1- 6 ore 

-Definirea instrumentelor eLearning 

-Modelul SAMR în educație 

-Spațiul Google 

-G-Classroom 

-Drive: crearea documentelor, încărcarea documentelor, 

partajarea documentelor 

Modulul 2- 6 ore 

-Utilizarea Sway în realizarea documentelor 

-Vacaroo-utilizarea lui în predare 

-Realizarea unui video cu Canva 

-Screencast 

-Youtube 

Modulul 3- 6 ore 

-Crearea unor chestionare și teste folosind G-forms 

-Utilizarea Kahoot în evaluare 

-Crearea unor teste folosind Edpuzzle 

Modulul 4- 6 ore 

-G-site-crearea unui site 

-Genially-folosirea lui în lecții 

-Folosirea jocurilor în învățare 

-Crearea de Breakout edu sau Digital Escape Room 

● Modalități de evaluare a 

cursanților 
Portofoliul digital realizat pe parcurs 

2. RESURSE UMANE 

● Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, nivelul de 

pregătire, documente justificative 

privind calitatea de formator) 

Prof. Balan Dumitra 

Prof. Coporan–Mogîldea Diana 

Prof. Știrbu Georgiana 

● Coordonatorul 

programului 

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

3. CRITERII ECONOMICE 

● Număr de cursanți 

planificați 
25-35/grupă 

● Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

● Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 2,25 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

  

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

