
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

PEDAGOGIE DIGITALĂ 

CURS AVIZAT M.E. NR. 32667/08.11.2022 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 
PEDAGOGIE DIGITALĂ 

 

• Public-țintă vizat Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Pe măsură ce conceptul de TIC evoluează rapid și devine 

din ce în ce mai necesar în fiecare aspect al vieții de zi cu 

zi, cadrele didactice au sarcina de integra cu succes acest 

concept în educație.  

Astfel, dezvoltarea competențelor TIC va permite 

diversificarea metodelor de integra tehnologia în mod 

eficient și cu succes, sprijinindu-i pe elevi în procesul de 

învățare. 

• Durata (număr total de ore 

de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competențe vizate: 

-Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice; 

-Dezvoltarea competențelor de integrare a resurse digitale 

în proiectarea didactică; 

-Dezvoltarea competențelor de utilizare a strategiilor 

didcatice care integrează TIC; 

-Dezvoltarea competențelor de a utiliza eficient aplicații de 

soft/medii de învățare online. 

Planificarea modulelor tematice: 

Activitățile de formare se vor organiza: 

- în sistem blended-learning(incluzând componenta față-în-

față și componenta online); 

- în sistem online (incluzând componenta sincron și 

componenta asincron). 

• TIC în educație. Avantaje și dezavantaje 

(limite/bariere) - 4 ore 

• Crearea de conținut digital pentru furnizarea lecțiilor 

online - 4 ore 

• Lucrul în clase virtuale - 4 ore 

• Instrumente de colaborare online - 2 ore 

• Evaluarea digitală - 2 ore 

• Activitate individuală la distanță - 6 ore 

• Evaluare - 2 ore 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2022-2023 



 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 

Prezentare Power Point, portofoliu electronic, chestionare 

de feedback 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați (nume 

și prenume, specializare, 

nivelul de pregătire) 

Prof. Leontina-Letiția Iancu – director C.C.D., formator 

abilitat  

• Coordonatorul 

programului 

Prof.  metodist C.C.D., Părpălea Carmen 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

2250 lei 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

2250 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 3,75 lei/oră/cursant 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

  

https://forms.gle/NJy3zbkMiyhhM3Rd8

