
 

 

LECȚIA ÎN ONLINE 

Modul I-20 ore  

Resursele de învățare online și predare digitală. Cum putem ține lecții online? 

Aplicații, platforme online, soluții software, webinarii, tutoriale. 

 

1. Platforme online: Google Meet, Microsoft Teams și Zoom (cu sugestii de alternative unde procesul de a 

crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit). 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme 

pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din 

partea profesorului: Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și 

ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub formă de 

prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme 

de lucru pentru acasă: ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse 

de inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

 

Modul II-60 ore  

Calitatea educației în lecția în online 

 

A. Cercul calității (proiectare-implementare-evaluare-îmbunătățire) aplicat în lecția online-50 de ore 

 

1. Principiile didactice în învățarea online; 

2. Proiectarea și planificarea lecțiilor la mediul online; 

3. Platforme educaționale, aplicații sau resurse  în lecțiile online utilizate în tipuri de lecții; 

4. Instrumente, aplicații utilizate în evaluarea activităților online; 

5. Îmbunătățirea lecțiilor prin metode și mijloace de învățământ adecvate mediului online . 

 

Atribuțiile formatorului: 

• Proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin 

intermediul tehnologiei și al internetului; 

• Elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum 

și alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 

• Proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

• Elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea progresului 

preșcolarilor/elevilor. 

 

B. Gestionarea emoțiilor în clasa online-10 ore 

     1. Comunicarea și motivarea elevilor în clasa online; 

     2. Metode și tehnici de gestionare a emoțiilor elevilor și profesorilor în clasa online; 

     3. Profesorul reflexiv în clasa online. 


