
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

INSTRUMENTE UTILE ÎN CREAREA RESURSELOR  EDUCAȚIONALE 

INTERACTIVE 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti  

pentru anul şcolar 2016-2017 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 

 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră) 

Public ţintă vizat 

 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învăţare şi 

evaluare. Noile tehnologii oferă o gamă variată de aplicaţii, metodele 

convenţionale de predare având din ce în ce mai mult o alternativă viabilă. 

Aplicaţiile Web sunt mult mai complexe, accesibile şi variate, astfel cei care 

învaţă pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Clasa este acum un mediu virtual de învăţare iar aceasta nu mai este 

determinată de timp şi spaţiu. Lecţiile on-line pot prezenta acelaşi conţinut şi 

pot fi dezbătute la fel ca şi lecţiile “convenţionale”. Avantajul este însă faptul 

că aceste lecţii pot fi accesate oricând şi oriunde. În condiţiile unei motivaţii 

suficiente, orice elev care are acces la un calculator poate obţine o educaţie 

cel puţin egală cu unul care beneficiază de un program tradiţional. 

Acest program oferă o serie de instrumente educaționale online pentru 

crearea de materiale  de învățare ce permit elevilor de orice nivel să-și 

îmbunătățească performanțele prin parcurgerea celor trei etape ale procesului 

de învățământ: însușire de cunoștințe, fixare și evaluare. 

Durata (nr. total ore de 

formare) 

30 de ore 

Tip de formare online 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

Dezvoltarea şi utilizarea competenţelor IT în realizarea activităților de 

predare-învățare-evaluare interactive prin multitudinea de instrumente 

Quizlet și Kubbu. 

Competenţe vizate 

 
 dezvoltarea de metode eficiente de proiectare şi organizare a activităţii 

didactice  

 utilizarea de instrumente Quizlet și Kubbu pentru modernizarea resurselor 

educaţionale  

Modulele tematice  

 

Modulul I -  Instrumentul Quizlet (9h) 

Modulul II – Instrumente Kubbu (Match, Divide, Slider) (9h) 

Modulul III – Instrumente Kubbu (Composer, Crossword) (9h) 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicații şi 

studiu 

individual 

Evaluare Total 

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

0 100 30 

% % 100% 
 



Planificarea activităţilor Cf Anexei 1  

 

Loc de desfăşurare Platforma elearning CCD București 

http://ccdbucur.s-it.ro/ccdmoodle/ 

Strategii conversaţia, observația, studiul individual, exerciţiul, învăţarea prin 

descoperire, jocul didactic, cubul 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Prof. Simona 

Crăciunescu 

Colegiul Tehnic 

de Poștă și 

Telecomunicații 

”Gh. Airinei” 

Formator 
M1 / M2/ M3 

/ E 

Prof. Cosma 

Ioana 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Profesor 

metodist 

CCDB 

M1 / M2/ M3 

/ E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Cosma Ioana 

Email: ccdbioana@yahoo.com 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

100 cursanţi, 4 grupe 

Cost program/cursant 75 lei 

 

4. Criterii  de sustenabilitate a rezultatelor programului 

Publicarea de articole ale cursanţilor în Revista Atelier Didactic, elaborarea unui volum de resurse 

educaţionale rezultat prin participarea cursului, diseminarea la diferite niveluri cu privire la 

achiziţiile/competenţele dobândite prin particpare, cu transmiterea de dovezi către CCD, aplicarea la 

clasă şi realizarea unui material informativ privind rezultatele aplicării etc 
 


