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FIȘĂ DE IDENTITATE 
a programului de formare 

DISPOZITIVE INTELIGENTE ȘI PREDAREA ÎN FORMAT DIGITAL 

CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic București 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluție în carieră) 

Public ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar secundar (gimnaziu și liceu) 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Tema propusă ajută cadrele didactice să cunoască, să disemineze și să aplice 

metode  de dezvoltare a competențelor digitale folosind dispozitive 

inteligente care permit predarea în format digital.  

Durata (nr. total ore 

de formare) 

30 de ore 

Tip de formare online 

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea competențelor profesorilor de identificare, elaborare și aplicare a 

unor metode de construire a competențelor digitale. 

Competențe vizate 
 

I. Identificarea și analiza unor metode eficiente de dezvoltare a competențelor 

digitale în rândul elevilor în proiectarea și organizarea activităţilor didactice 

II. Competențe de stimulare a efortului personal și a gândirii critice la elevi. 

III. Elaborarea și dezvoltarea de strategii care să sprijine cadrele didactice în 

procesul de evaluare a competențelor digitale. 

Modulele tematice  
 

 

MODULUL / ACTIVITATEA Nr. ore 

  

● Dispozitive inteligente și rolul lor în predarea în format 

digital 

9 ore 

● Strategii de dezvoltare a predării în format digital. 9 ore 

● Instrumente de motivare a elevul prin evaluare și 

autoevaluare. 

9 ore 

●   

EVALUARE            Portofoliu  3 

Total ore 30 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
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Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 

Evaluare Total  

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

0 30 30 

 0 % 100 % 100% 

 

Strategii dialog-dezbatere, studiu de caz, activități practice 

Modalități de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalități de 

evaluare a 

activităţilor de curs 

şi a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităților de curs 

 

2. Resurse umane 

Formatori Florica Paragină Silviu Paragină 

Coordonare și 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Florica Paragină 

Email: florica.paragina@ccd-bucuresti.org 

 

3. Criterii economice 

Costul programului 

/cursant 

110 lei  

 

ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere 

https://goo.gl/forms/GfRBmCZa3mxPFwUx2  
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