
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

TEHNICI INOVATIVE ÎNTR-O ȘCOALĂ CREATIVĂ 
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 

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar  

 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Actorii educaţionali (cadre didactice/elevi/părinţi) sunt din ce în ce mai 

interesaţi să înveţe cum să folosească la deplinul potenţial tehnologia 

didactică cu soluţii integrate de software şi hardware, pentru a asigura 

eficienţa şi sustenabilitatea competenţelor dezvoltate, atât pentru asigurarea 

succesului şcolar cât şi vizând integrarea optimă pe piaţa muncii. 

Materialele educaţionale electronice reprezintă o veritabilă resursă de 

învăţare şi imagistică pentru prezentarea lecţiilor sau pregătirea temelor. La 

nivel mondial există furnizori de educaţie care funcţionează exclusiv on-line, 

oferind fie un ciclu complet de învăţământ, fie programe de formare 

specializate. Un prim pas în modernizarea predării unei anumite discipline ar 

fi construirea unor softuri specializate, platforme electronice şi biblioteci 

virtuale. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

 

30 de ore 

Tip de formare blended learning  

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

Programul de formare urmărește furnizarea unor modalități concrete de 

a pune în practică curriculumul de specialitate, utilizând tehnologii didactice 

moderne, din domeniul TIC, care vizează dezvoltarea de abilităţi de 

design/adaptare/particularizare a strategiilor de predare-învățare-evaluare, în 

vederea asigurării succesului şcolar  

 

Competenţe vizate 

 
 utilizarea unor instrumente specifice de eficientizare a demersurilor 

curente didactice 

 utilizarea de softuri educaţionale interactive, destinate formării de 

competențe transversale digitale, de comunicare și matemațice  

Modulele tematice  

 
 Modul I : Programe specializate de redactare a textelor matematice 

(10 ore) 

 Modul II: Resurse educaţionale interactive – manual și platformă 

educațională (10 ore) 

 Modul III: Aplicații privind utilizarea de instrumente IT&C (10 ore) 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

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  



 

 

 

10 20 30 

33% 67% 100% 
 

Strategii 

 

dialog-dezbatere, studiu de caz, activităţi practice, lucru în echipă 

 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea* Module/Ev**  

Gabriel 

Vrînceanu 

CCDB formator M1,2,3,E 

Iliana 

Dumitrescu 

CCDB formator M2,3, E 

Niculae 

Ghiciu 

CCDB formator M3, E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Iliana Dumitrescu, Niculae Ghiciu 

Email: iliana_dumitrescu@yahoo.com 

n.ghiciu.ccd@gmail.com 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi planificaţi /grupe 50 cursanţi, 2 grupe 

Costul programului / cursant gratuit 
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