
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

PORTOFOLIUL ELECTRONIC 
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 și personalul 

didactic auxiliar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Portofoliul electronic este dinamic cu o baza de date online care 

conține realizările personale și profesionale relevante privind 

competența obținută pe parcursul carierei didactice. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

 

30 de ore 

Tip de formare online 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

 

Programul de formare își propune formarea cadrele 

didactice în utilizarea instrumentelor digitale dedicate valorificării 

realizărilor în cariera didactică, a instituției și a resurselor 

educaționale create individual/echipa. 

Competenţe vizate 

 
 Dezvoltarea deprinderilor de lucru individual 

 Formarea unei atitudini reflexive privind modul de 

proiectare și implementare a unui proiect educational 

 Antrenarea elevilor in activitati colective. Obtinerea 

succesului de grup. Crearea de comunitati de învatare si de practica. 

 Cunoasterea si utilizarea produselor soft adecvate 

utilizarii/crearii ePortofoliului si integrarii acestuia in actul 

educational si de conducere 

 

 

Modulele tematice  

 

 

Modul I : Cartea de vizita - ePortofoliu  (9 h) 

Modul II: Utilizarea instrumentelor web 2.0 in dezvoltarea unui 

ePortofoliu (9 h) 

Modul III: Modul de organizare și evaluare a unui ePortofoliu (9 

h) 

 

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 On-line Total  

0 100 100 

% % 100% 
 

Strategii Studiu individual, teme de reflecție, dezbateri pe Forum, rezolvare 



 sarcini de lucru, activități practice, portofolii tematice 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – ePortofoliu 

 

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**  

Conf. Prof. 

Teodora 

Chicioreanu 

Universitatea 

Politehnică 

București 

Formator M1 / M2/ M3 

/ E 

Prof. Claudia 

Stan 

Colegiul Tehnic 

de Poștă și 

Telecomunicații 

”Gh. Airinei” 

Formator M1 / M2/ M3 

/ E 

Prof. Cosma 

Ioana 

Casa Corpului 

Didactic 

București 

Profesor 

metodist 

CCDB 

M1 / M2/ M3 

/ E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Cosma Ioana 

Email: ccdbioana@yahoo.com 

Nr. telefon:  

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

100 cursanţi, 4 grupe 

Cost program/cursant 75 lei 
 


