
Program de formare continuă a cadrelor didactice PSIHOPEDAGOGIE 

(Modul psihopedagogic pentru cadrele didactice fără studii pedagogice)  

 

Denumirea disciplinei TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 

Tipul  Opțional Credite 2 

Anul de studii I Semestrul II 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice 10 

Seminare 10 Lucrul individual 30 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Cemortan Igor, dr. șt. biol., conf. univ. 

Locația  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, Republica Moldova 

Blocul de studii Central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, etajul II. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Cunoștințe în operarea calculatoarelor la nivel de utilizator – procesarea documentelor tip 

text, prezentări, tabele electronice, componentele suitei Google (GoogleMeet, 

GoogleForms, GoogleClassroom)  

Cunoașterea principiilor de evaluare a cunoștințelor instruiților, cunoașterea principiilor 

de organizare a lecțiilor de diferit tip (prelegeri, seminare, conferințe) 

Misiunea disciplinei De a instrui cadrele didactice în vederea utilizării unor tehnologii informaționale și 
comunicaționale în procesul de instruire a studenților în regim online și offline.   

Tematica prezentată Rolul tehnologiilor informaționale și comunicaționale în instruirea medicală. Crearea 

cursurilor online cu folosirea platformei Moodle. Utilizarea platformei Moodle în 

evaluarea cunoștințelor. Crearea cursurilor online cu folosirea platformei Google 

Classroom. Utilizarea programelor pentru crearea și redactarea conținuturilor didactice în 

format video. Prezentarea materialelor didactice cu utilizarea TIC 

Finalități de studiu  Să creeze cursuri online pe platforma Moodle 

 Să aplice platforma Moodle în evaluarea cunostințelor 

 Să utilizeze platforma Google Classroom 

 Să aplice platforma Google Forms în evaluarea cunostințelor și chestionarea 

beneficiarilor 

 Să aplice diverse modalități de demonstrare a materialelor didactice cu folosirea 

TIC în regim online și offline 

 Să aplice diverse platforme online/offline în crearea și redactarea materialelor 

video 

Manopere practice 

achiziționate 
 Crearea cursurilor online pe platforma Moodle. 

 Crearea colecțiilor de teste pe platforma Moodle și GoogleForms . 

 Înregistrarea și redactarea conținuturilor video. 

 Prezentarea materialelor didactice cu utilizarea TIC în regim online și ofline 

Forma de evaluare Examen 
 


