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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

ȘI CERCETĂRII 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN EDUCAȚIA DIGITALĂ 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ 

evoluţie în carieră 

Public ţintă vizat 
 

personal didactic și didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Cursul răspunde nevoii de a asigura condiții optime de 

desfășurarea a activităților online și de a avea un bagaj 

consistent de instrumente digitale astfel încât să ofere elevilor 

contexte cât mai variate de învățare. 

Durata  15 ore 

Locul de desfășurare  online 

Tip de formare online 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea cunoștințelor și  a abilităților cadrelor didactice 

pentru organizarea și desfășurarea activității online. 

Competenţe vizate 
 

Dezvoltarea abilităților de a organiza timpul și spațiul în 

activitatea online. 

Dezvoltarea abilităților de a încuraja autonomia elevilor și de a 

susține motivația elevilor pentru învățare. 

Cunoașterea și aplicarea a diverse instrumente digitale utile 

pentru diversificarea activității online. 

Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE Nr. ore 

Organizarea timpului și a spațiului în învățarea 

online 

3 

Autonomie și motivație în învățarea asistată de 

tehnologie 

3 

Strategii digitale 8 

EVALUARE             1 

Total ore 15 
 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

4 10 1 15 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

 15 15 

 100% 100% 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

ȘI CERCETĂRII 

 

Modalităţi de evaluare a 

cursanților 

evaluare de parcurs la finalul fiecărui modul (test grilă, întrebări cu 

răspunsuri deschise), test grila final curs, portofoliu încărcat în platforma 

cursului 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  

 

2. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

Coordonator CCDB BĂRBULESCU GABRIELA 

gabriela.barbulescu@ccdbucuresti.org 

Costul 

programului/cursant 

Gratuit 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 
 

 

 

 

https://forms.gle/XZpDcXev7gSZxs559

