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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  
INIȚIERE ÎN DigComp 

CURS AVIZAT 
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră 

Public ţintă vizat 
 

Personal didactic de predare din învățământul preșcolar/ primar/ gimnazial/ 
liceal/ preuniversitar și personal didactic auxiliar 

Justificarea ofertei 
(necesitate, utilitate) 
 

Cursul răspunde nevoilor de formare a personalului didactic, identificate de 
ISMB şi CCD, în domeniul noilor metode de predare cu ajutorul aplicațiilor 
digitale.  Programul de formare continuă vine în sprijinul cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în învăţământul 
preuniversitar. Programul de formare urmăreşte a-i forma pe 
profesori/personalul didactic auxiliar pentru a fi capabili să ofere elevilor şi 
personalului din învăţământ servicii educaţionale la înalte standarde de 
calitate şi profesionalism, în sfera activităților de predare - învățare, de 
evaluare, în lucrul cu aplicațiile digitale și platformele educaționale online 
conform standardelor europene. 

Durata  24 ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti și filiale/platformă online 

Tip de formare Blended-learning 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Formarea/ dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice. 
Crearea de suport educational online, reprezentat de materiale digitale.   

Competenţe vizate 
 

Folosirea aplicațiilor digitale conform DigComp, în procesul de predare, 
evaluare și valorificarea acestora în activitatea didactică. 
Abilitarea cadrele didactice și a personalului didactic auxiliar cu metode şi 
tehnici de utilizare a sistemelor informatice pentru generarea de format digital 
de învățare, folosirea acestui material în procesul de predare, alături de 
materialele clasice, în vederea ridicării calității serviciilor educaționale. 
Valorificarea învățării colaborative în online prin identificarea aplicațiilor și 
modalităților de lucru cu acestea. 
Crearea de Resurse Educaționale Deschise pentru învățarea autoreglată a 
elevilor și personalizarea feedback-ului în evaluare. 

Repartizarea orelor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare pe 
parcurs 

Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Față-în-
față/webinar 

sincron 

Online Total  

8 16 
 

24 

33% 67% 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 
cursanților 

Evaluare pe parcurs 
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Modalităţi de evaluare a 
activităţilor de curs şi a 
formatorilor 

Chestionar de feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  
 

RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi 
prenume 

Specializare Nivel de 
pregătire 

Module/
Ev**  

1.Chiţescu 
Ionica 

Informatică/ 
Biologie 

Postuniver
sitar 

M1, M2, 
Ev 

2.Vlad 
Alexandru 

Cinematografie, 
fotografie şi media 

Doctorat M1, M2, 
Ev 

3.Florescu 
Cosmin 

Informatică 
economică 

Master M1, M2, 
Ev 

4.Stana Iuliana Informatică Postuniver
sitar 

M1, M2, 
Ev 

*M1/M2/.../E 

Coordonator CCDB Profesor metodist: Ionica Chițescu 
Email: ionica.chitescu@ccdbucuresti.org 
 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program / cursant 120 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere 
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