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DIGITALIZAREA ÎN EVALUAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR 
 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de 

acreditare 

OMEC 6285/22.12.2020 

2 Perioada de 

acreditare 

4 ani 

3 Categorie program 2 a, cf. Anexei 1 la OMEN 3130/2013 

2. Program de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile 

MENCȘ, urmărind a) Dobândirea unor competenţe complementare prin care se 

extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă 

 

3 Grup ţintă personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal de conducere, de 

îndrumare și control 

4 Scop Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar în vederea proiectării și desfășurării unor activități didactice de calitate 

5 Nr. credite (CPT) 20 

6 Nr. ore de formare 80 (40 online sincron, 40 online asincron) 

7 Tip formare  BLENDED LEARNING  

8 Competenţe vizate   Operarea cu limbajul specific TIC 

 Utilizarea cu încredere și în mod critic a unor instrumente digitale 

utile și eficiente în activitatea didactică 

 Dezvoltarea de conținuturi digitale utilizabile ca resurse 

educaționale  

 Colaborarea în realizarea de resurse educaționale online 

9 Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore 

asociate 

I. Cadrul legislativ privind evaluarea 

națională-provocare pentru învățare 

aplicată 

13 ore 

II. Fundamente teoretice în domeniul 

formării și evaluării competențelor 

20 ore 

III. Elaborarea instrumentelor de evaluare a 

competențelor 

29 ore 

  IV. Feedbackul în evaluarea școlară. Forme 

de comunicare 

16 ore 

 Evaluare finală                                                                                                           2 ore 

 Sustenabilitate/ 

Impact  

Formular tip de angajament privind susţinerea unor activităţi care asigură 

sustenabilitatea/ impactul 

10 Formatori Iliana Dumitrescu, Gabriela Șubă, Ioana Cosma, Sorina Dumitrescu, Dana Nițu 

11 Cost program/ 

participant 

400 lei 

12 Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

13 Responsabil program prof. dr. Iliana DUMITRESCU iliana.dumitrescu@ccdbucuresti.org 
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