
36. MIXT DE APLICAŢII PENTRU PREDAREA ONLINE-ÎN SPRIJINUL PROFESORILOR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 
"Mixt de aplicaţii pentru predarea online-în sprijinul profesorilor" 

Public ţintă vizat: Personal didactic din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare continuă vine în sprijinul cadrelor didactice din  învăţământul 

preuniversitar, pentru eficientizarea predării online, pentru îmbunătăţirea acestei 

modalităţi de predare. Programul îşi propune să îmbunătăţească competenţele 

specializate şi competenţele specifice activităţii în domeniul de specialitate, precum şi 

competenţa didactică, la un  nivel de performanţă  care să îi permită cadrului didactic să 

deruleze activităţi de predare-evaluare de calitate, prin care sa îi atragă pe elevi, să îi 

determine să înveţe cu plăcere. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 
24 h (60% online sincron+ 40% online asincron) 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 Abilităţi de comunicare şi colaborare online;  

 Cunoştinţe de creare conţinut digital pentru predare-evaluare online;  

 Competenţe de lucru cu aplicaţii de digitalizare a informaţiilor; 

 Abilităţi de susţinere a lecţiilor în direct (live), în regim online. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modul 1.Cum să foloseşti aplicaţii diverse în predarea/evaluarea online-partea I 

(Wordwall/  Kahoot!/ Liveworksheets/Chatter Pix/Voki/Storyjumper/ 

Blabberize/ Wheel/ Ouizizz/ Openboard/Ouiz Whizzer/Testmoz) - 6 ore; 

 Modul 2.Cum să foloseşti aplicaţii diverse în predarea online şi să creezi 

conţinuturi digitale-partea a II-a - 6 ore; 

 Modul 3. Proiectarea didactică online, susţinerea activităţilor didactice în regim 

online - 10 ore; 

 Evaluare finală - 2ore. 

Calendarul programului: 

 Semestrul I: o sesiune de formare; 

 Semestrul al II-lea: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 

Evaluare formativă curentă 

Portofoliu de evaluare finală 

2. RESURSE UMANE 



Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire):   

 Informatician Coman Anne Marie, Şcoala Gimnazială "Alexandru Davila", Piteşti 

 Prof. înv. primar Tudorache Florentina, Şcoala Gimnazială "Alexandru Davila ", 

Piteşti 

Coordonatorul 

programului 
Anghel Maria- Magdalena, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x3 (grupe) = 75 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

7500 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,16 lei 

 


