
13. PREDAREA DIGITALĂ ŞI UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR 

EDUCAŢIONALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Predarea digitală şi utilizarea responsabilă a resurselor educaţionale 

în învăţământul primar şi gimnazial 

Public ţintă vizat: Personal didactic din învățământul primar şi gimnazial 

Justificare (necesitate, utilitate 

- descriere succintă): 

Programul de formare vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul 

primar şi gimnazial care îşi desfăşoară online activitatea de predare-

învăţare-evaluare. Cursul răspunde nevoilor de formare a cadrelor 

didactice pentru perioada de predare online, facilitând accesul spre 

utilizarea platformelor educaţionale şi a instrumentelor de lucru. Cursul 

urmăreşte abilitarea profesorilor pentru a fi capabili să ofere elevilor 

servicii educaţionale la distanţă prin intermediul aplicaţiilor digitale. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 ore (online - 50% sincron+ 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, planificarea 

modulelor tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• Dezvoltarea competenţelor digitale în procesul de învăţământ; 

• Abilitarea cadrelor didactice cu metode şi tehnici de utilizare 

eficientă a platformelor educaţionale; 

• Utilizarea instrumentelor online de comunicare la distanţă în 

activitatea didactică; 

• Colaborarea în realizarea d resurse educaţionale online. 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul 1.Tipuri de platforme educaţionale online - 6 ore; 

• Modul 2. Instrumente de predare-învăţare-evaluare online - 6 ore; 

• Modul 3. Realizarea de resurse educaţionale cu ajutorul 

instrumentelor online  - 6 ore; 

• Modul 4. Activități de evaluare în mediul online - 3 ore; 

Evaluare - 3 ore. 

Calendarul programului: 3 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Evaluare formativă curentă 

Portofoliu de evaluare finală 

2. RESURSE UMANE 

 Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind calitatea de 

formator): 

Roşu Adeluţa, profesor învățământ primar, Școala Gimnazială "Marin 

Preda", Pitești 

• Lavinia Orăşanu, profesor, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Pitești 

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

Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi planificaţi 
25 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022-2023 

Costul programului/al 

activităţii 

6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


