
 
 

Fișa programului 
 

Denumire PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (REALIZAREA 

ÎNVĂȚĂRII INTEGRATE CU UTILIZAREA RESURSELOR DIGITALE)  

Concepția formării 

și destinația 

programului 

 

Programul este destinat tuturor cadrelor didactice care predau în clasele primare. 
Va fi realizat prin intermediul metodelor interactive, cu sprijinul resurselor 
digitale, axate pe necesitățile celor care învață. Pe parcursul desfășurării 
programului, formabilii vor fi antrenați în activități care stimulează gândirea 
reflexivă; vor practica diverse modalități de evaluare pentru a-și dezvolta 
deprinderi de realizare a învățării integrate în activitatea cu elevii.   

Scopul programului 

Scopul programului este de a satisface necesitățile de formare profesională a 

cadrelor didactice din învățământul primar cu referință la practicarea învățării 

integrate în lucrul cu elevii. Necesitatea și specificul acestui tip de învățare 

rezultă din particularitățile de vârstă ale școlarului mic și se regăsesc în 

Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și general din 

perspectiva școlii prietenoase copilului: respectarea drepturilor fiecărui copil; 

abordarea copilului ca un întreg, într-un context larg; centrarea pe copil și pe 

familia acestuia; fundamentarea educației pe viața reală și pe integrarea școlii în 

comunitate; flexibilitatea și promovarea diversității; asigurarea incluziunii și 

asigurarea egalității de șanse pentru toți copiii; accesibilitatea programelor 

educaționale pentru fiecare copil.   

 

Finalitățile 

programului 

(competențe 

profesionale 

dezvoltate) 

Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere 

 Vor explica modul de realizare a învățării integrate în practică; 

 Vor exemplifica cum se realizează fiecare etapă dintr-un proiect tematic;  

 Vor identifica strategii didactice, instrumente și resurse digitale necesare pentru 

asigurarea procesului de proiectare-învățare-evaluare de calitate în clasele 

primare. 

Competențe la nivel de aplicare 

 Vor aplica tehnologiile digitale pentru a promova învățarea integrată în 

activitatea didactică; 

 Vor practica strategii didactice eficiente pentru realizarea unui proiect tematic; 

 Vor demonstra importanța aplicării autoevaluării și evaluării reciproce pentru 

asigurarea învățării și dezvoltării elevului. 

Competențe la nivel de integrare 

 Vor conștientiza importanța învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și 

resurselor digitale ca suport în motivarea elevilor și asigurarea calității în 

procesul de învățare; 

 Vor valorifica situațiile-problemă abordate în timpul formării pentru a-și 

dezvolta competențele reflexive; 

 Vor integra cunoștințele și abilitățile practice pentru a asigura îmbunătățirea 

competențelor STEAM. 

Designul 

programului/ 

module/unități de 

conținut 

Modulul 1. Utilizarea tehnologiilor/ instrumentelor digitale pentru eficientizarea 

învățării integrate în clasele primare. 

Modulul 2. Integrarea disciplinelor școlare prin realizarea proiectelor tematice. 

Modului 3. Aplicarea instrumentelor și resurselor digitale în procesul de evaluare 

a învățării integrate. 

Numărul total de 

ore/credite  

150 ore (40 ore contact direct, 110 ore lucru individual), 5 credite 



 
Echipa de formare Băț Iulia, învățător 

Plămădeală Sergiu, învățător  

Bostan Marina, lector universitar  

Grupul țintă Cadrele didactice din învățământul primar 

Număr de 

participanți în grup  

15-20 persoane 

Mod de organizare Offline 

 


