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Denumirea programului: Educația online la vârstele mici.
1. Criterii curriculare
Denumirea programului
Educația online la vârstele mici.
educatoare, învățători, institutori, profesori pentru
Public-țintă vizat
învățământul primar și preșcolar
- Nevoia de a utiliza platformele online în învățarea
Justificare (necesitate, utilitate –
la distanță la grădiniță și ciclul primar,
descriere succintă)
- Necesitatea de a cunoaște și/sau adapta metode de
învățare pentru copiii de la 3 la 10 ani astfel încât
să petreacă mai puțin timp în fața calculatorului.
30 ore ( 16 sincron, 14 asincron)
Durata (nr. total de ore de
formare)
Platforma G Suite for Education activă pe domeniul
Locul de desfășurare a
ccdbn.ro al CCD BN
programului
Curriculum-ul programului
Competențe vizate
- Dobândirea de informații privind noi metode de
învățare în mediul online și despre clasele inversate
sau învățarea inversată,
- Formarea abilităților de utilizare a platformelor
specifice vârstei preșcolare și școlare mici,
- Dezvoltarea abilității de îmbinare armonioasă a
întâlnirilor sincron cu cele asincron în educația online
la grădiniță și clasele mici.
- Îmbunătățirea stării de bine la nivelul claselor de
elevi și a profesorilor, a atitudinilor privind învățarea
online.
Planificarea modulelor
Platforme educaționale – prezentare, funcții, facilități
tematice
Curriculum și proiectare în mediul online
Învățarea inversată la vârstele mici
Valorificarea experiențelor pozitive și a resurselor
digitale
Calendarul programului

Modalități de evaluare a
cursanților

2. Resurse umane
Formatori implicați (nume și
prenume, specializare, nivel de

Trim. IV: oct.-dec. 2020
1 grupă
Trim. I: ian.-mar. 2021
3 grupe
Trim. II: apr.-iun. 2021
Trim. III: iul.-sept. 2021
- Evaluare online – utilizarea platformelor învățate în
timpul cursului
- Prezentarea unui proiect care să reflecte învățarea
inversată la clasă sau grupă
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pregătire, documente justificative
privind calitatea de formator)
Coordonatorul programului
3. Criterii economice
Număr cursanți planificați
Costul programului
Costul estimat al unei ore de
formare pentru fiecare
participant

Popițan Adriana
Profesor metodist; Păvăluc Gal Eniko
120
100 lei / buget / taxă participanți
4,16 lei
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