Departamentul de Formare
Profesională Continuă

Denumire curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
COMPETENȚE DIGITALE ÎN UTILIZAREA PLATFORMELOR DE TIP E-LEARNING

Domeniul: Informatică
Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 152 ore (7 săptămâni), 19 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență, on-line
Titlul profesional acordat: Specialist în utilizarea platformelor de tip e-learning
Descrierea domeniului
Acest program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională se adresează
profesioniștilor și specialiștilor din domeniul educațional, din învățământul primar și
secundar, absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.
Modalitatea de abordare a tematicilor sunt în concordanță cu necesitățile contextului actual,
și nu numai, acestea contribuind la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice
prin oferirea de competențe digitale în utilizarea platformelor de tip e-learning.
Misiunea
• De a forma specialiști cu competențe în utilizarea platformelor de tip e-learning.
• De a oferi un set de instrumentele de predare, învățare, evaluare online și resursele
în format digital care pot fi utilizate în cadrul activităților didactice.
Obiective
• Aprofundarea abilităților și tehnicilor digitale de utilizare a aplicațiilor pentru educație,
precum și de valorificare optimă a potențialului creativ al acestora în activitățile
didactice;
• Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasă, prin
proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative asistate de calculator;
• Abordarea utilizării platformelor de e-learning din perspectivă pedagogică în
activitatea didactică;
• Utilizarea eficientă a platformelor e-learning;
• Crearea, procesarea și managementul conținutului digital și a securității acestuia.
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Competențe și cunoștințe dobândite
Competențe profesionale
• Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar.
Competențe transversale
• Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare și
dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei
societăți dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație
internațională.
Discipline studiate:
• Elemente de didactica tehnologiei de instruire prin e-learning
• Crearea și procesarea de conținut digital
• Instruire online pe platforma G-suite for Education
• Instruire online pe platforma Microsoft Teams
• Instruire online pe platforma Moodle
• Managementul securității conținutului digital
• Practică
Standarde ocupaționale:
• Specialiști în învățământ – cod COR: 2310, 2320, 2330, 2341, 2342.
• Învățământ – cod CAEN: 8510, 8520, 8531, 8532, 8541, 8542.
Acte necesare la înscriere
• fișa de înscriere;
• diploma de licență în original sau copie certificată pentru conformitate;
• copie CI;
• copie după certificatul de naștere;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• copie după dovada plății taxei de înscriere.
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