
7. INSTRUMENTE WEB 2.0 PENTRU PENTRU LECŢII INTERACTIVE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Instrumente Web 2.0 pentru pentru lecţii interactive" 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învăţare şi 

evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicaţii, care pot 

completa şi chiar înlocui unele metode conventionale de predare. 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei şi gradul ridicat de  

accesibilitate a acesteia va conduce la o schimbare majoră în educaţie:  

elevul va deveni un "căutător de cunoaştere, mai degrabă decât un depozit de 

cunoştinţe".  

În această direcţie, profesorul de astăzi trebuie să-şi adapteze rolul de 

facilitator la nevoile societăţii noastre informaţionale, aflate în permanentă 

schimbare. 

Durata (număr total de 

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

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului) 

Competenţe vizate: 

 utilizarea unui mediu activ de învăţare şi comunicare on-line; 

 realizarea unor conţinuturi didactice atractive prin integrarea noilor 

tehnologii de comunicare; 

 realizarea unei documentări permanente pe Internet şi organizarea, 

gestionarea şi actualizarea informaţiilor. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Unelte creative în realizarea designului unei lecţii interactive - 8 ore; 

 Platoforme de învăţare on-line - 8 ore; 

 Modalităţi on-line de comunicare a conţinuturilor educaţionale - 6 

ore; 

 Evaluare finală - 2 ore.  

Calendarul programului: 

 Semestrul I - o sesiune de formare; 

 Semestrul II - o sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 

Evaluare formativă curentă 

Evaluare finală: portofoliu electronic 

2. RESURSE UMANE 



Formatori implicaţi 

(nivelul de pregătire) 

Prof.Comănescu Elena-Amalia, Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân", 

Piteşti 

Prof.Tomescu Maria-Claudia, Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu", 

Piteşti 

Coordonatorul 

programului 
Baltac Florin,  profesor metodist - Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25(cursanţi) x 2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul programului/al 

activităţii 

5000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
4,16 lei 

 


