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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

STRATEGII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE LA ELEVI  

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 țintă 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 și sociale în rândul elevilor, 

având în vedere articolul 68 din Legea Educației Naționale, care enunță 8 

domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului 

pe care se axează Curriculum-ul național pentru învățământul primar și 

gimnazial. Competențele digitale de utilizare a tehnologiei informației ca 

instrument de învățare și cunoaștere (art. 68, litera d) și competențele sociale 

și civice (art. 68, litera e) sunt două dintre aceste competențe ce trebuiesc 

dezvoltate la elevi, la fiecare disciplină și domeniu de studiu din programa 

școlară. 

Crearea competențelor citate se bazează pe dezvoltarea personalități elevului 

prin încurajarea gândirii critice și stimularea efortului personal în realizarea 

sarcinilor școlare. Acestea sunt valori și atitudini care se dezvoltă la fiecare 

disciplină, în vederea adaptării la noile cerințe ale societății cunoașterii.  

Durata (nr. total ore 

de formare) 

25 de ore 

Tip de formare face to face  

Curriculum-ul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea competențelor profesorilor de identificare, elaborare și aplicare a 

unor metode de construire a competențelor digitale și sociale în rândul elevilor 

Competențe vizate 
 

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

digitale în rândul elevilor în proiectarea și organizarea activităților didactice 

II. Metode 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 și sociale 

Modulele tematice  
 

 

MODULUL / ACTIVITATEA 
Nr. 

ore 

  

● Competențele digitale și sociale 3,5 

ore 
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● Strategii de dezvoltare a competențelor 

digitale și sociale 

15,5 

ore 

● Instrumente de motivare a elevul prin 

evaluare și autoevaluare 

6 ore 

EVALUARE            Portofoliu   

Total ore  

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 

Evaluare Total  

7,5 15 2,5 25 

30% 60% 10% 100% 

 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

25 0 25 

100 %  0 % 100% 

 

Strategii dialog-dezbatere, studiu de caz, activități practice, lucru în echipă 

Modalităţi 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 
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Costul programului / 

cursant 

90 lei  

ÎNSCRIERE Completați online Formularul de înscriere 

https://goo.gl/forms/GfRBmCZa3mxPFwUx2  
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