FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
EDUCATOR CERTIFICATE MICROSOFT:
PENTRU CĂ CEI MAI BUNI PROFESORI NU ÎNCETEAZĂ NICIODATĂ SĂ ÎNVEȚE!
OMEC 4413/28.05.2020,
echivalat cu 15 CPT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
CRITERII CURRICULARE
• Denumirea programului

• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate)

• Durata (număr total de
ore de formare)

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)
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EDUCATOR CERTIFICAT MICROSOFT - 15 CTP,
acreditat cu OMEC 4413/28.05.2020
Certificarea MCE este recomandată profesorilor din
învățământul preuniversitar, studenților care se pregătesc să
devină profesori, cadrelor didactice care doresc să-și
continue formarea inițială, consilierilor educativi și altor
profesioniști din domeniul educațional care doresc să își
certifice competențele.
Demersul vine în contextul în care profesorii din întreaga
lume depun eforturi pentru a concepe activități didactice cu
ajutorul tehnologiei digitale și a adapta metodele de predareînvățare-evaluare, care să asigure o pregătire mai bună
elevilor pentru activitate profesională și viață în secolul 21.
Astfel, cadrele didactice vor beneficia de îndrumare în
identificarea și exploatarea oportunităților de învățare, care
formează competențele secolului 21, prin utilizarea
tehnologiei digitale.
Anul școlar 2020-2021
Ghidul metodologic Proiectarea Învățării în Secolul 21 este
o resursă aliniată cadrului european de competențe digitale
pentru profesori (DigiCompEdu) și reprezintă un reper
important pentru cadrele didactice care doresc să își valideze
cunoștințele și competențele de utilizare a tehnologiei în
procesul de predare și învățare. Ghidul metodologic descrie
șase criterii pentru învățarea în secolul 21:
1. Colaborarea;
2. Abilitățile de comunicare;
3. Construirea cunoștințelor;
4. Rezolvarea de probleme din lumea reală și inovarea;
5. Folosirea TIC pentru învățare;
6. Autoreglarea învățării.
Prin parcurgerea resurselor de Proiectare a Învățării în
Secolul 21, profesorii pot învăța cum să utilizeze
caracteristicile de bază ale pachetului Office 365, inclusiv
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• Modalități de evaluare a
cursanților

RESURSE UMANE
• Formatori implicați
(nivelul de pregătire)
• Coordonatorul
programului
CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/ al
activității
ÎNSCRIERE
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Microsoft Teams, OneNote, Sway, Microsoft Forms, Office
Online și OneDrive.
Validarea cunoștințelor și competențelor de utilizare a
tehnologiei în procesul de predare și învățare se realizează
prin susținerea unui examen – Predarea cu ajutorul
tehnologiei (62-193) – o certificare globală dezvoltată de
Microsoft și implementată în România de Certipro
Education și Casa Corpului Didactic Giurgiu, certificare
denumită generic Microsoft Certified Educator – MCE.
Fundația EOS, Certipro Education, Microsoft România și
Casa Corpului Didactic Giurgiu
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu

50 de cursanți/an
159 de lei
Completați online Formularul de înscriere.
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