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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 

CERCETĂRII 

 
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

„ExeLearning în evaluare” 

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) 

 

Proiectate pentru a determina o participare activă a elevilor în 

procesul educațional, o mai bună motivare în toate domeniile 

dezvoltării psihice necesare pregătirii optime a acestora, aplicațiile 

software sunt instrumente educaționale puternice prin conţinut şi 

interactivitate. În plus, orice act educaţional implică, în mod direct 

sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. Oferta de față 

își propune să aducă în atenția cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar o abordare modernă a activității de evaluare prin 

folosirea creativă a aplicațiilor interactive de soft educațional. Se 

vor crea instrumente de evaluare intuitive, ușor de folosit, pagini 

Web profesionale destinate învățării, ce pot fi ușor importate în 

sisteme de management al învățării, cum sunt AeL și Moodle.  

 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

 

32 de ore 

Locul de desfășurare  Platforma elearning CCD Bucureşti 
https://ccdbucuresti.reteauaedu.ro/ 

Tip de formare Online 

 

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

Optimizarea activității didactice prin utilizarea resurselor 

informatice în activitatea de evaluare 

Competenţe vizate 

 
 Utilizarea resurselor informatice în planificarea și proiectarea 

activității de evaluare; 

 Proiectarea și utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare 

digitale; 

 Integrarea aplicațiilor interactive de soft educațional în 

activitatea de evaluare. 

Modulele tematice  

 

Modulul I – ExeLearning ca suport în activitatea de evaluare 

(14h) 

Modulul II – Proiectarea instrumentelor de evaluare cu 

ExeLearning (13h) 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

9 18 3 30 

https://ccdbucuresti.reteauaedu.ro/
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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI 

CERCETĂRII 

 
 

 

 

 

 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

0 100 30 

% % 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 – 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 Specializare Nivel de 
pregătire 

Module/Ev**  

Prof. Țilică 

Daniela 

Matematică Licență M1/ M2/ E 

Prof. Cosma 

Ioana 

Calculatoare Licență M1/ M2/ E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: Cosma Ioana 

Email: ioana.cosma@ccd-bucuresti.org 

Nr. telefon:  

 

3. Criterii economice 

Cost program / 

activitate / cursant 

160 lei 

Înscriere https://ccdbucuresti.reteauaedu.ro/ 
Ghid_Formular de înscriere_Cursuri avizate online_CCDB 

 

https://ccdbucuresti.reteauaedu.ro/
https://docs.google.com/document/d/1n_iGk-7aI5Icpc4Dz0FJx7CnRipz2ySZjv8Veh5ZWLs/edit?usp=sharing

