CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ȘI CERCETĂRII

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
”METODE SOIL, APLICAȚII PRACTICE PE PLATFORME ONLINE”
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. CRITERII CURRICULARE
Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră
Tipul de program
Public ţintă vizat

personal didactic preuniversitar

Justificarea ofertei (necesitate,
utilitate)

CCD Bucureşti în cadrul proiectului EACEA-05-2016- “Incluziune socială
prin educaţie, formare şi tineret/ERASMUS+K3/Incluziunea socială a
educabililor (SOIL)/580276-EPP-1-2016-AT-EPPKA3-IPL-SOC-IN”, a
participat la pilotarea unui program în vederea dobândirii de către cadrele
didactice a competențelor necesare utilizării platformelor și instrumenetlor
online. Programul de formare continuă vine în sprijinul cadrelor didactice ce
îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar urmărind abilitarea
acestora pentru a fi capabili să ofere elevilor servicii educaţionale la distanţă
prin intermediul aplicaţiilor digitale.

Durata
Locul de desfășurare
Tip de formare
Curriculumul programului
Scopul

32 ore
Casa Corpului Didactic Bucureşti
Online/ Google classroom

Competenţe vizate

●

Modulele tematice

Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar în ceea ce privește utilizarea metodelor și
platformelor digitale, în construirea unui răspuns educational în acord cu
nevoile elevilor.
Asimilarea conceptului de practici inovatoare și eficiente asociate
strategiilor de individualizare a învățării.
● Dezvoltarea capacității de implementare a metodelor de învățare digitale
, centrate pe educabili .
● Selectarea metodelor și mijloacelor de învăţare digitale adecvate pentru
realizarea incluziunii. respectării diversităţii şi favorizarea participării şi
cooperării tuturor elevilor.
Nr. ore
MODULE
●

Modul I : Introducere în Metodele SOIL

●

Repartizarea orelor

Modul II: Metode şi bune practici în utilizarea
paltformelor și instruemnetelor digitale(ZOOM,
Microsoft Teams, Google Classroom,Webex,
Kahoot, Open Board, Mentimeter,BookCreator,
Quizizz etc). Aplicaţii practice
● Modul III: Incluziune prin metode digitale.
Aplicații practice
EVALUARE
Portofoliu
Total ore
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Teorie
Aplicaţii Evaluare
Total
10
20
2
32
30%
60%
10%
100%
b) Criteriul formă de organizare
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Face to face

Online
32
100%

Total
32
100%

evaluare de parcurs
Modalităţi de evaluare a
cursanților
chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
Modalităţi de evaluare a
activităţilor de curs şi a
formatorilor
2. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
Tatu Adina Mariana adina.tatu@ccdbucuresti.org
Coordonator CCDB
Completați online Formularul de înscriere.
Înscriere
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