Fișa programului
Denumirea programului
de formare profesională
continuă
Public-țintă

ALFABETIZARE DIGITALĂ
cadrele didactice din UPS „I. Creangă”

Scopul programului constă în formarea competențelor digitale ale cadrelor
didactice, nivel bază, pentru elaborarea și gestionarea conținuturilor digitale,
prezentărilor electronice, comunicarea în spațiul online, inițierea în serviciile
Scop de bază Google pentru educație, în vederea asigurării unui demers didactic
de calitate, conform cerințelor
documentelor strategice și normative naționale, curricula actuală la
disciplină.
Durata programului 60 ore (16 ore contact direct, 44 ore lucrul individual) – 2 credite
Document de absolvire certificat de formare continuă
Autori
Tatiana Chiriac, dr., conf., Olesea Schițco, lector univ., Universitatea
program Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău
Planificarea pe module tematice/unități de conținut, timp alocat
Nr.
ord.
1.
2.
3.
4.
5.

Module/Unităţi de conţinut
Structura și sistemul de operare al
calculatorului
Elaborarea și gestionarea conținuturilor
digitale
Internetul și comunicarea în spațiul virtual
Elaborarea și editarea prezentărilor
electronice
Servicii de bază Google pentru educație

Total
ore

Numărul de ore
Contact
Activități
Evaluare
direct
individuale

4

1

3

0,5

18

5

13

1,5

15

4

11

1

15

4

11

2

9

2

7

1

60
16
44
6
Total:
Evaluarea 10% din conținutul programului
Strategii didactice
Explicația, descoperirea, conversația, discuția, problematizarea, brainstorming-ul, dezbaterea, studiul
de caz, proiectul, clustering-ul, întrebările reciproce, instruirea interactivă, învățare bazată pe sarcini,
instruire prin screencast-uri etc.
Modalități de evaluare
Evaluare iniţială: chestionar de identificare a nevoilor de formare, de determinare a intereselor, a
opţiunilor cadrelor didactice pentru învățarea digitală.
Evaluare formativă: fișe de evaluare, chestionare Google Forms/Quizizz, proiecte individuale (elaborare
de documente text (proiecte didactice, fișe de lucru etc.), prezentări electronice etc.); evaluări orale,
practice (prezentări/demonstrații); evaluări reciproce etc.
Evaluare sumativă: portofoliu/e-portofoliu, fișe de evaluare bazate pe sarcini, chestionar de evaluare a
programului
Forma de organizare
a se discuta
Calendarul programului
4 zile (contact direct : 4 zile X 4 ore zi. Total 16 ore). Lucrul individual - 44 ore
Locul desfășurării programului
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”
Contacte:
http://cnide.upsc.md/ formare@clasaviitorului.md cnide@clasaviitorului.md

