
Programul de formare continuă: UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE INTERACTIVE 

ONLINE (MENOS)  

Acreditat prin: OM 4859 din 4.11.2014. 

Numărul de credite profesionale transferabile oferite: 22 

Categoria programului: Programe de dezvoltare profesională, conf. art. 244 alin (5), literele a), b) 

şi c) din Legea nr. 1/2011 

Tipuri de competenţe: b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică 

Publicul ţintă: Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

Forma de învăţământ: Blended learning: zi + la distanţă 

Durata programului (nr. ore): 89 ore, zi - 45 h + la distanţă - 44 h 

 

Principalele ATITUDINI şi VALORI PROFESIONALE care vor fi dobândite în cadrul 

programului de formare sunt următoarele: 

 cultivarea profesionalismului şi autonomiei didactice în conceperea activităţilor 

didactice cu ajutorul platformelor interactive, conform cerinţelor beneficiarilor şi a 

societăţii tehnologice în care trăim; 

 conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării noilor tehnologii în 

activităţile educaţionale; 

 stimularea creativităţii şi inovaţiei în abordarea strategiilor didactice interactive, care să 

ofere satisfacţie beneficiarilor educaţiei; 

 cultivarea originalităţii în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea procesului de învăţământ 

în condiţiile integrării platformelor educaţionale interactive; 

 manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţile practice cu ajutorul 

platformelor interactive; 

 promovarea libertăţii de acţiune în direcţia utilizării platformelor interactive; 

 facilitarea comunicării eficiente în contextul utilizării mijloacelor specifice unui sistem 

informaţional; 

 

Programa cursului: 

1. CONCEPTUL DE E-EDUCAȚIE – 15 ore (9 ore zi + 6 ore distanță) 

1.1. Conceptul de E-educație în contextul politicilor naţionale și internaționale 

1.2. Platforme educaţionale şi servicii e-learning 

1.3. Rolul tehnologiilor interactive în procesul de învăţământ 

1.4. Conduita şi etica în utilizarea platformelor educaționale 

Formatori: Conf.univ.dr. Iulia Lazăr, Conf. univ. dr. Nechita Elena, Dr. Maria – Ema Fâciu 

2. PLATFORME EDUCAŢIONALE ONLINE – 19 ore (9 ore zi + 10 ore distanță) 

2.1. Utilizarea platformei educaţionale Moodle 

2.2. Utilizarea platformei educaţionale EnoLMS 

2.3. Utilizarea platformei educaţionale Sakai 

Formatori: Prof.univ.dr. Marius Stamate, Prof.univ.dr. Gabriel Lazăr, Dr. Maria – Ema Fâciu 



3. PROIECTAREA, REALIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE DIGITALE 

INTERACTIVE – 24 ore (14 ore zi + 10 ore distanță) 

3.1. Proiectarea curriculară a activităţilor de predare-învăţare-evaluare digitale interactive 

3.2. Strategii didactice interactive 

3.3. Modalități de realizare a proiectului didactic pentru activitățile e-learning 

Formatori: Prof.univ.dr. Marius Stamate, Conf.univ.dr. Elena Nechita, Conf.univ.dr. Venera-

Mihaela Cojocariu, Conf.univ.dr. Irina Ifrim, Lect.univ.dr. Liliana Mâţă 

4. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE DIGITALE INTERACTIVE – 11 ore (7 ore 

zi + 4 ore distanță) 

4.1. Rolurile manageriale şi stilurile de conducere ale cadrului didactic în realizarea activităţilor 

digitale interactive 

4.2. Strategii de management al clasei de elevi în contextul utilizării tehnologiilor interactive 

Formatori: Conf.univ.dr. Venera Cojocariu, Lect.univ.dr. Liliana Mâţă 

5. ELABORAREA PORTOFOLIULUI DE EVALUARE FINALĂ ŞI TUTORIAT – 16 ore (2 ore zi + 14 

ore distanță) 

5.1. Prezentarea modelului de portofoliu final 

5.2. Activitate independentă 

Formatori: Dr. Fâciu Maria – Ema (sesiunea față în față). Activitatea de tutoriat este asigurată de 

către toți formatorii participanți la program 

 

Cunoștințe anterioare necesare: 

- navigare internet 

- utilizare email 

- utilizarea editoarelor de text (MS Word) la nivel de bază 

 

 


