CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

UTILIZAREA RESPONSABILĂ
A RESURSELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. Criterii curriculare
Tipul de program
Public ţintă vizat

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/evoluţie în
carieră)
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Programul de formare acoperă nevoile profesorilor de a crește
eficiența actului didactic și de a facilita procesul de învățare la
elevi.
Durata (nr. total ore 15 ore
de formare)
online
Tip de formare
Curriculumul programului
Dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a utiliza resurse
Scopul
educaționale digitale și de a crea resurse educaționale deschise.
 Familiarizarea cu resurse educaționale digitale care pot fi
Competenţe vizate
utilizate în activitatea didactică;
 Cunoașterea legislației referitoare la resusele educaționale
digitale;
 Crearea și utilizarea resurselor educaționale deschise.
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Modulele tematice

Detalii privind
repartizarea orelor

Modulul I- Resurse educaționale digitale-modalități de utilizare la
clasă;
Modulul II- Cadrul legislativ pentru utilizarea resurselor digitale și
a resurselor educaționale deschise;
Modulul III- Utilizarea și crearea de resurse educaționale deschise.
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Elemente
Aplicaţii şi
Evaluare
Total
teoretice
studiu individual
4
10
1
15
30%
60%
10%
100%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
15
15
60%
40%
100%

Strategii

studiu individual, activităţi practice

Modalităţi de
evaluare

evaluare de parcurs (itemi cu răspuns deschis, itemi cu alegere
multiplă), evaluare finală
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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

Coordonare şi
monitorizare
CCD

Specializarea

Cosma Ioana
Stan Claudia

Calculatoare
Informatică

Nivel de
pregătire
Universitar
Universitar

Chiciorean Teodora

Informatică

Universitar

Constantin Nicolae

Informatică

Universitar

Dumitrescu Iliana

Matematică

Universitar

Gabriela Bărbulescu
profesor metodist CCDB

3. Criterii economice
Costul
programului/cursant
Înscriere

Module/Ev
*

MI, MII,
MIII

Email:
gabriela.barbulescu@ccdbucuresti.org

gratuit
Completati online formularul de înscriere
https://forms.gle/SxC8jJbNhmXFMtp96

