
11. TABLA INTERACTIVĂ-INSTRUMENT EFICIENT ÎN PREDAREA ONLINE 

SAU FACE-TO-FACE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
"Tabla interactivă – instrument eficient  în predarea online 

sau face - to-face" 

Public ţintă vizat: Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare (necesitate, utilitate): 

Contextul dezvoltării tehnologice impune cultivarea 

competențelor cheie, propuse de legea educației în contextul 

nevoilor europene de dezvoltare personala, legate de colaborare, 

comunicare, informații și abilități media. 
Nevoia de extindere a demersului educațional în mediul virtual 

și în afara timpului și spațiului școlar 
Durata (număr total de ore de 

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

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 
• Consolidarea competențelor digitale; 
• Stimularea autonomiei în învățare; 

• Formarea competentelor de utilizare  a aplicațiilor 

digitale în scopuri educative; 
Planificarea  modulelor tematice: 

• Modulul I. Cunoașterea  funcțiilor  tablei interactive  - 

2 ore; 
• Modulul II. Accesarea softurilor educaționale de la 

tabla interactivă și exemple de punere în practică. 

Folosirea galeriior și librăriilor de  resurse interactive 

ale softurilor destinate  tablelor  interactive  - 6 ore; 
• Modulul III. Realizarea unui plan digital de lecție 

interactivă,  planșe digitale pe diferite  teme  - 10  ore;  
• Modulul IV. Folosirea manualelor digitale în predare 

de la tabla interactivă și exemple - 4 ore;  
• Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului: 
• Semestrul  al II-lea - 1 sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare  formativă: observare directă, feed-back.  
Evaluare finală - chestionar 

2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente justificative 

privind calitatea de formator):   

Florin Baltac, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Argeș 
Prof. Sorina Baltac, fizică, grad didactic I, certificat de 

formator 

Coordonatorul programului 
Florin Baltac,  profesor metodist - Casa Corpului Didactic 

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi 25/35 (cursanţi) x 1 (grupă) = 25/35 cursanţi/an şcolar 2020 - 

2021 

Costul  
programului/al  

2500/3500 lei 



activităţii 

Cost estimativ/ ora/participant 
4,16 lei 

 


