
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Manual pentru 
organizațiile de 
formare 
profesională DCDS 
(TOH) 

 
www.dcds-project.eu 



                                                                                                                                                                                 

Manual pentru organizațiile de formare profesională DCDS (TOH)  

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 

responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul. 

 

 

Denumire proiect Sistem de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS) 

Număr proiect 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD 

Număr document 8 

Denumire document Manual pentru organizațiile de formare profesională 

DCDS (TOH)       

Versiune 01 

Întocmit de AECA - 

Autor(i) Rodolfo Padroni și Stefano Kluzer  

Colaborator(i)  

 

Istoricul revizuirii documentului 

Versiune Nume Data Rezumatul modificărilor 

V01 R. Padroni 12/11/2019 Prima propunere 

V02 R. Padroni 2/12/2019 Versiune finală 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

  

 

CUPRINS 

INTRODUCERE EROARE! MARCAJ ÎN DOCUMENT NEDEFINIT. 

1. PREZENTAREA DCDS 4 

1.1 SISTEMUL DINTR-O PRIVIRE 4 

1.2 UTILIZATORI EROARE! MARCAJ ÎN DOCUMENT NEDEFINIT. 

1.3 DE CE SĂ ALEGEM DCDS ȘI BENEFICIILE SALE 6 

2. DESCRIEREA DCDS 7 

2.1 IPOTEZE METODOLOGICE 7 

Prima ipoteză - DIGCOMP 7 

A doua ipoteză – rezultatele învățării 8 

A treia ipoteză – învățarea mixtă 10 

2.2 INSTRUMENTUL DE AUTOEVALUARE (SAT) ȘI INSTRUMENTUL DE RECOMANDARE 10 

2.3 STRUCTURA ȘI ABORDAREA OFERTEI DE FORMARE 11 

Prezentarea ofertei de formare Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

Abordare mixtă  Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

2.4 INFRASTRUCTURA TEHNOLOGICĂ (DE CE DCDE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTA POATE AJUTA)15 

3. CERINȚE PRIVIND ORGANIZAȚIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA 

UTILIZĂRII DCDS 16 

3.1 IMPLICAREA ORGANIZAȚIEI ÎN FOLOSIREA DCDS 16 

3.2 CERINȚELE PRIVIND ABILITĂȚILE FORMATORULUI NECESARE PENTRU A GESTIONA EFICIENT 

SISTEMUL 17 

4. RECOMANDARE FINALĂ: ÎNCERCAȚI! 20 

4.1 PROCESUL DE PILOTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DCDS EROARE! MARCAJ ÎN DOCUMENT 

NEDEFINIT. 

4.2 EVALUAREA PROCESULUI DE PILOTARE DCDS 20 

  



 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 

responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul. 

 

Introducere 

Manualul pentru organizațiile de formare profesională își propune să ofere îndrumări 

organizațiilor care doresc să utilizeze sistemul DCDS după încheierea proiectului DCDS, pentru a 

urmări aceleași obiective generale.  

Ghidurile, care se adresează organizațiilor responsabile de formarea utilizatorilor, sunt legate de 

două domenii coordonate, dar distincte: 

a. Activități pentru utilizatori: autoevaluare, indicarea nevoilor de formare, alegerea traseelor 

e care să îi satisfacă, pregătirea utilizatorilor, validarea abilităților și a competențelor 

dobândite de utilizatori. 

b. Resursele tehnice, organizatorice și profesionale ce trebuie puse la dispoziție pentru a 

conduce, ghida și controla activitățile pentru utilizatori. 

Toate activitățile utilizatorilor au generat documente și manuale specifice în timpul proiectului 

DCDS, unele dintre ele fiind revizuite după cursurile pilot desfășurate în cinci țări partenere. 

Acestea sunt documente specifice și sistematice, care reprezintă baza de cunoștințe accesibile 

pentru orice probleme ce pot apărea în desfășurarea activităților. Prin urmare, prezentul manual 

va dedica activităților de autoevaluare, formare și validare doar referințe extrem de sintetice, 

făcând trimitere, pentru o abordare mai sistematică, la documentele deja disponibile (a se vedea 

http://www.dcds-project.eu/resources/). Aici se va pune accentul mai degrabă pe punctul de 

vedere și pe problemele organizațiilor: opțiunile pe care organizațiile de formare le pot alege cu 

privire la utilizarea sistemului DCDS, implicarea organizației ce provine din alegerea unui anumit 

mod de utilizare sau al altuia, resursele tehnice și profesionale care trebuie folosite, competențele 

(în special ale formatorilor și ale îndrumătorilor) care sunt necesare. 

  

http://www.dcds-project.eu/resources/
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1. Prezentarea DCDS 

1.1 Sistemul dintr-o privire 

Sistemul de dezvoltare a competențelor digitale (DCDS) este un sistem integrat pentru 

organizațiile de formare care acționează pentru a îmbunătăți abilitățile digitale de bază ale 

adulților cu deficiențe de competențe, atât digitale, cât și generale. 

Figura 1 – Reprezentarea sistemului 

 

DCDS se bazează pe trei subsisteme, și anume: Metodologia (metodologia de dezvoltare a 

competențelor digitale DCDM), Modelul de operare și Subsistemul tehnologic (mediul de 

dezvoltare a competențelor digitale DCDE). Acțiunea integrată a celor trei subsisteme 

fundamentează procesul real de activitate, adică consolidarea și dezvoltarea competențelor. 

Metodologia (DCDM) se bazează pe domeniile de competență și pe competențele specifice 
existente în cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni DigComp 2.1. 
Competențele DigComp luate ca referință sunt exprimate în rezultate reprezentative specifice, 
care descriu rezultatele finale ale învățării (LOUT-uri) ale cursurilor. 
Ipoteza metodologică centrală este aceea că lecțiile de formare sunt mixte (parțial, față în față și, 
parțial, la distanță) și organizate sub formă de trasee educaționale generale (LP-uri), împărțite în 
module specifice. Sistemul de evaluare include trei niveluri de validare: nivelul modulului, nivelul 
LP adică al Traseului Educațional, nivelul specific de calificare DigComp dobândit. Definirea 
Subsistemului tehnologic și a Modelului de operare depinde de metodologie. 
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Subsistemul tehnologic (DCDE) aplică metodologia prin următoarele module: 

• Instrumentul de autoevaluare (SAT) pentru competențe digitale de bază. SAT este un 
instrument care permite utilizatorilor să își autoevalueze și să își testeze competențele 
digitale, stabilind ce tip de formare le este util. 

• Instrumentul de recomandare care le permite formatorilor și cursanților să identifice 
care sunt traseele educaționale care se potrivesc cel mai bine nevoilor cursanților. 

 
Modelul de operare conține orientările pentru procesul de dezvoltare a competențelor 

digitale. Acest proces include următorii pași care implică activități față în față și în mediul online 

(exploatarea platformei DCDE) pentru aplicarea completă a metodologiei DCDM:  

1) Invitarea grupurilor țintă să participe la intervențiile de dezvoltare a competențelor digitale 

legate de îmbunătățirea nivelului de angajare, a incluziunii sociale etc. 

2) Interviu inițial și profilarea cursantului.  

3) Autoevaluare a competenței digitale folosind instrumentul SAT al platformei DCDE. 

4) Alegerea ofertei de formare, eventual în conformitate cu indicațiile prezentate de 

Instrumentul de recomandare și cu acordul profesorului-formator și al cursantului. 

5) Predarea față în față în sala de curs. Treptat, cursanții vor începe să folosească DCDE. 

Acest lucru poate fi realizat cu sprijinul profesorului-formator, inclusiv cu ajutorul 

materialelor de lectură și vizuale, al testelor de învățare și al exercițiilor practice 

disponibile în unitățile de învățare din DCDE. Raportul cuprinzând Sfaturile formatorului 

și arhiva de Materiale auxiliare oferă formatorilor sugestii didactice suplimentare pentru 

materialele și activitățile de învățare legate de fiecare modul de învățare și de unitățile de 

învățare ale acestuia. 

6) Evaluarea învățării la sfârșitul fiecărui modul cu ajutorul testelor sumative referitoare la 

DCDE, efectuate în clasă sub supravegherea formatorului.  

7) Emiterea insignei pentru rezultatele obținute (Insignă pentru modul, Insignă pentru 

traseul educațional, Insignă pentru competențe). 

8) Finalizarea cursului DCDS prin emiterea certificatului de curs DCDS. 

1.2 Utilizatori  

DCDS se adresează adulților de peste 25 de ani cu un nivel scăzut de competențe digitale. 

Acești adulți cu un nivel scăzut de competențe digitale pot fi angajați, șomeri sau pot fi inactivi din 

punct de vedere economic, dar au nevoie să își consolideze competențele digitale și transversale 

de bază sau să dobândească altele noi în diferite domenii digitale.  
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În ceea ce privește adulții cu un nivel scăzut de calificare, DCDS se concentrează pe 

umplerea golurilor în ce privește competențele digitale de bază ale acestora, îmbunătățind astfel 

întregul spectru de condiții personale și profesionale și, în special:  

• Stimularea unei participări mai active în societate; 

• Creșterea stimei de sine; 

• Reducerea ratei șomajului; 

• Facilitarea perfecționării pentru avansarea în carieră și obținerea de salarii mai mari; 

• Impact pozitiv asupra sănătății.  

1.3 De ce să alegem DCDS și beneficiile sale 

DCDS va permite cetățenilor, furnizorilor de cursuri de formare profesională și factorilor de 

decizie să abordeze lipsa abilităților digitale de bază, prin sprijinirea evaluării nevoilor de învățare 

ale cursanților adulți, evaluarea abilităților existente și crearea și utilizarea unor oferte atractive de 

instruire, adaptate nevoilor individuale de învățare. Avantajele DCDS sunt enumerate mai jos.  

Oferta pentru cursuri de formare se bazează pe nevoile de competențe prezentate de utilizatori 

prin intermediul întrebărilor de autoevaluare (SA-Q) și al întrebărilor privind cunoștințele și 

abilitățile (KA-Q) din instrumentul de autoevaluare - SAT DCDS.  

Oferta de formare este flexibilă și permite utilizatorilor să aleagă traseul educațional și/sau 

structurile de module care se potrivesc nevoilor și dorințelor lor. 

Abordarea mixtă permite echilibrarea utilizării resurselor la clasă și în mediul online, de la caz la 

caz, promovând o individualizare mai eficientă a procesului de învățare. 

Sistemul poate fi utilizat de organizațiile care asigură cursuri de formare într-un mod flexibil, 

adică: 

a) Aplicarea întregului model metodologic în favoarea cursanților și utilizarea resurselor 

sistemului în moduri diferite și în funcție de diferite grade de libertate. 

b) Folosirea în mod independent a cunoștințelor, produselor și ideilor extrase din sistem. În 

special: 

i. Preluarea integrată a DCDS și adaptarea acestuia la contextul național 

ii. Adoptarea unei metodologii, reutilizarea elementelor de conținut (de ex., 

chestionare de evaluare) 

iii. Adăugarea de conținut nou (încorporat, auxiliar) 

iv. Extinderea la niveluri mai ridicate de competențe DigComp 

v. Adăugarea/recompunerea de noi trasee educaționale (de ex., navigare și email, 

siguranță și securitate) 
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vi. Utilizarea independentă a instrumentelor (de ex., SAT) 

vii. Adăugarea de noi instrumente (de ex., jocuri) 

viii. Oferirea de recomandări în ce privește politica (de ex., părților interesate/factorilor 

de decizie) 

2. Descrierea DCDS 

2.1 Ipoteze metodologice  

Metodologia DCDS se bazează pe trei ipoteze principale: 

1. DCDS se referă la competențele definite în cadrul european DigComp 2.1. 

2. Pentru a genera obiective educaționale autentice, competențele DigComp trebuie 

exprimate în rezultate specifice învățării. 

3. Traseele educaționale adoptă o abordare mixtă de învățare. 

PRIMA IPOTEZĂ - DIGCOMP 

DCDS reprezintă un sistem de evaluare a competențelor, o ofertă de învățare și de validare și 

recunoaștere, în vederea dobândirii de competențe digitale de bază de către adulții de peste 25 

de ani din Europa, ce dispun de competențe digitale scăzute. Competențele digitale de bază sunt 

identificate în DCDS ca cele definite de nivelurile de competență 1 și 2 sau de nivelul de bază 

din cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni, cunoscut sub denumirea de 

DigComp v.2.1.  

DigComp identifică 5 domenii de competențe și 21 de competențe specifice care descriu 

componentele cheie ale competențelor digitale, așa cum sunt ilustrate în Tabelul 1 de mai jos.  

Tabelul 2 – Domeniile și competențele specifice ale DigComp 2.1 

Domeniul 1 - Informații și cunoașterea datelor 

1.1 Navigarea, căutarea și filtrarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital  

1.2 Evaluarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital 

1.3 Gestionarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital 

Domeniul 2 - Comunicare și colaborare 

2.1 Interacțiune folosind tehnologiile digitale 

2.2 Partajarea prin intermediul tehnologiilor digitale 

2.3 Angajarea în domeniul cetățeniei prin intermediul tehnologiilor digitale 

2.4 Colaborarea prin intermediul tehnologiilor digitale 
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2.5 Neticheta 

2.6 Gestionarea identității digitale 

Domeniul 3 - Crearea de conținut digital 

3.1 Crearea de conținut digital 

3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului digital 

3.3 Drepturi de autor și licențe 

3.4 Programare 

Domeniul 4 - Siguranța 

4.1 Dispozitive de protecție 

4.2 Protejarea datelor cu caracter personal și confidențialitate 

4.3 Protejarea sănătății și a bunăstării 

4.4 Protejarea mediului înconjurător 

Domeniul 5 - Rezolvarea problemelor 

5.1 Rezolvarea problemelor tehnice 

5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice 

5.3 Folosirea creativă a tehnologiilor digitale 

5.4 Identificarea lacunelor de competențe digitale 

A DOUA IPOTEZĂ – REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 

Rezultatele învățării (LOUT-uri) care exprimă competențele în rezultate distincte au fost definite 

prin adoptarea viziunii lui Robert Mager de învățare bazată pe performanță, care constă din trei 

componente:1 

█ performanța reprezintă un comportament observabil, care identifică în mod specific ceea 

ce cursantul ar trebui să poată face după cursul urmat 

█ condițiile în care învățarea urmează să aibă loc 

█ criteriul care descrie cât de bine trebuie să performeze cursantul pentru a fi acceptabil 

Metodologia de dezvoltare a competențelor digitale (DCDM) se concentrează pe componenta de 

performanță, iar rezultatul final al prezentei lucrări a fost reprezentat de indicarea unuia sau a mai 

multor LOUT-uri pentru fiecare dintre cele 21 de competențe din DigComp. 

LOUT-urile rezultate din această activitate îndeplinesc patru criterii generale: 

• o performanță care este/se referă la ceea ce este „de bază” și, de sperat, „simplu” în 

fiecare domeniu specific (un punct de pornire inevitabil, un element cheie, cum ar fi 

abordarea funcțiilor de bază ale unei aplicații, ale unui dispozitiv etc.) sau într-un context 

de diverse oportunități, aspecte, dimensiuni selectând doar câteva (1-2-3) cazuri 

 
1 Mager, Robert F. (1997). Preparing instructional objectives, a critical tool in the development of effective 
instruction (3rd ed.). Atlanta, Ga.: Center for Effective Performance. ISBN 1879618036 
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semnificative (de ex., soluții de gestionare a siguranței, servicii online pentru navigare 

etc.); 

• pentru care se poate aștepta ca un grad semnificativ de autonomie să fie obținut relativ 

ușor (de ex., printr-un scurt curs de pregătire, cum ar fi cursurile pilot DCDS); 

• a căror realizare, izolat sau împreună cu alte LOUT-uri, au ca rezultat o activitate de 

învățare și realizări semnificative interesante pentru cursanți;  

• cu implicații pozitive de incluziune socială (ori de câte ori este posibil să le constate), 

având în vedere populația țintă și obiectivele generale ale proiectului DCDS. 

Rezultatul final este reprezentat de un număr de 95 de LOUT-uri care exprimă competențele 

DigComp. 

Tabelul 2 - Numărul LOUT-urilor din DCDS, conform competențelor și domeniilor DigComp  

Competență DigComp 
Nr. de LOUT-uri 

1.1 Navigare, căutare și filtrare 8 

1.2 Evaluarea informațiilor și a conținutului 3 

1.3 Gestionarea informațiilor și a conținutului 6 

subtotal Domeniul 1 17 

2.1 Interacțiune 9 

2.2 Partajare 4 

2.3 Angajarea în domeniul cetățeniei 8 

2.4 Colaborare 3 

2.5 Netichetă 5 

2.6 Gestionarea identității digitale 4 

subtotal Domeniul 2 33 

3.1 Crearea de conținut 6 

3.2 Integrare și reelaborare 4 

3.3 Drepturi de autor și licențe 3 

3.4 Programare 2 

subtotal Domeniul 3 15 

4.1 Dispozitive de protecție 7 

4.2 Protejarea datelor cu caracter personal  
și confidențialitate 

6 

4.3 Protejarea sănătății și a bunăstării 4 

4.4 Protejarea mediului înconjurător 2 

subtotal Domeniul 4 19 

5.1 Rezolvarea problemelor tehnice 4 

5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor 3 

5.3 Folosirea creativă 2 
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5.4 Identificarea lacunelor de competențe digitale 2 

subtotal Domeniul 5 11 

Total LOUT-uri 95 

A TREIA IPOTEZĂ – ÎNVĂȚAREA MIXTĂ 

Utilizatorii posibili ai DCDS sunt persoane cu niveluri scăzute de competențe digitale și adesea, 

de asemenea, de educație. Cu acești utilizatori, este recomandabil să se adopte o abordare care 

să îi expună treptat la utilizarea instrumentelor și serviciilor digitale, pe măsură ce autonomia lor 

în desfășurarea activităților digitale progresează. Din acest motiv, proiectul a optat pentru o 

abordare mixtă, în care activitățile de curs la clasă și la distanță alternează, menținând o 

puternică interdependență. 

2.2 Instrumentul de autoevaluare (SAT) și Instrumentul 

de recomandare  

Instrumentul de autoevaluare este menit să îi ajute pe cursanți să identifice care sunt 

competențele digitale în care au deficiențe importante (sau care lipsesc cu desăvârșire) și să 

aleagă cel mai potrivit traseu educațional. 

Toți candidații care pot accesa platforma DCDE și o pot folosi ei înșiși sau cu ajutorul și sub 

îndrumarea unei rude, prieten sau e-facilitator, pot susține testul, care este structurat, în funcție 

de DigComp, în 5 domenii și 21 de competențe (module SAT).  

În fiecare modul SAT, candidații trebuie să răspundă mai întâi la întrebările de autoevaluare 

(SA-Q-uri) care se referă la rezultatele învățării (LOUT-uri) identificate pentru competența în 

cauză. Numărul acestora variază pentru fiecare competență și în total există 95 de SA-Q-uri. 

 

SA-Q-urile au un format standard. Introducerea este formulată de fiecare dată în forma „Vă 

rugăm să evaluați modul în care … navigați, colaborați … (se face referire la subiectul 

competenței generale). Mai jos enumerăm câteva activități, pe care vă rugăm să le clasificați 

folosind următoarea scală: 

1 = Nu posed nici o competență; 2 = Competențele mele sunt extrem de reduse; 3 = Posed 

câteva competențe, dar nu suficiente pentru a folosi aplicația fără ajutor; 4 = Posed suficiente 

competențe pentru a folosi aplicația fără ajutor” 

Apoi este furnizat un răspuns pentru fiecare dintre LOUT-urile competenței, de forma: 

„Capacitatea mea de a … text preluat din LOUT … este de nivelul:…” în care respondentul 

trebuie să selecteze numărul din scala de mai sus.  

După prezentarea răspunsurilor la toate SA-Q-urile dintr-un modul, SAT prezintă una până la 

patru întrebări privind cunoștințele și competențele (KA-Q-uri), legate întotdeauna de 

competența dată. În SAT există un total de 41 KA-Q-uri. 
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KA-Q-urile sunt concepute pentru a testa cunoștințele conceptuale sau operaționale reale ale 

respondentului pe un subset de LOUT-uri cheie ale competenței date. În cazul în care răspunsul 

la oricare dintre KA-Q-uri este eronat, respondentul primește un feedback prin care i se 

recomandă să participe la o ofertă de formare care abordează respectiva competență. Dacă 

răspunsurile la toate KA-Q-urile aferente modulului sunt corecte, respondentul este informat cu 

privire la acest rezultat și i se indică să continue cu SAT. 

La sfârșitul autoevaluării, profesorul-formator poate consulta Instrumentul de recomandare 

pentru a sfătui candidatul cu privire la traseul educațional pe care ar trebui să îl urmeze pentru a 

umple lacunele privind competențele sale. Acest pas este posibil numai dacă candidatul 

răspunde la toate întrebările SAT. 

2.3 Structura și abordarea ofertei de formare 

PREZENTAREA OFERTEI DE FORMARE 

Oferta de curs DCDS, la nivel de bază, este formată din Unități de învățare, care sunt grupate în 

Module, care la rândul lor alcătuiesc un Traseu educațional. Figura 2 ilustrează structura acestei 

ofertei de curs, luând ca exemplu (în partea superioară) principalul Traseu Educațional și primul 

său modul. 

Figura 1 - Structura ofertei de curs DCDS 

 

Rezultatele învățării (LOUT-uri): LOUT-urile DCDS reprezintă corespondentul performanțelor 

cu privire la competențele DigComp la nivel de bază: fiecare competență este identificată de 

performanțele exprimate de unul sau mai multe LOUT-uri derivate din aceasta. Prin urmare, 
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LOUT-urile garantează conexiunea dintre competențele DigComp 2.0 și activitățile didactice 

destinate obținerii acestor competențe: acestea reprezintă obiectivele didactice ale acestor 

activități. Există 95 de LOUT-uri în DCDS enumerate în Manualul formatorului DCDS - Anexa 1. 

Unitățile de învățare (LU-uri) reprezintă setul de activități didactice suficiente pentru a genera 

performanța unuia sau a mai multor LOUT-uri conectate și aparținând unei competențe date. 

Unul sau mai multe LOUT-uri reprezintă obiectivele didactice ale Unității de învățare cărora le 

aparțin. Structura unei LU este ilustrată ulterior în acest capitol. Există 64 de LU-uri în DCDS, 

enumerate și ordonate conform codului acestora în Manualul formatorului DCDS - Anexa 2. 

Module: LU-urile în DCDS sunt organizate în scop didactic în 18 module tematice, care 

alcătuiesc 4 secvențe denumite Trasee Educaționale. Succesiunea LU-urilor din fiecare modul 

este ilustrată în Manualul formatorului DCDS - Anexa 3. În principiu, nu ar trebui să existe o 

problemă dacă organizațiile de formare profesională și formatorii acestora doresc să predea LU-

urile oricărui Modul într-o altă ordine. Important este ca toate LU-urile oricărui Modul să fie 

abordate, deoarece evaluarea sumativă se realizează la nivel de Modul. 

Traseele Educaționale (LP-uri): Un Traseu educațional - LP reprezintă o ofertă cuprinzătoare de 

curs care vizează dezvoltarea de competențe suficiente pentru a gestiona un mediu sau un 

scenariu digital. 

Tabelul 3 enumeră 4 Trasee educaționale și 19 Module din DCDS (modulele Drepturi de autor și 

licențe se repetă de două ori). În plus, se precizează durata estimată a fiecărui Modul și Traseu 

educațional. 

Tabelul 3 - 4 Trasee Educaționale și 19 Module din DCDS (text indentat) 

 Durata estimată 

pentru predare (h) 

LP ELEMENTE DE BAZĂ (38 LU-uri) 

La sfârșitul acestei LP, participanții vor putea, la un nivel de bază, să navigheze 

în siguranță pe Internet, să primească și să trimită e-mailuri, să gestioneze date 

și conținut digital, să găsească și să utilizeze servicii publice și private online. 

Prezentul LP abordează competențele de bază care sunt esențiale în utilizarea 

lumii digitale și pentru incluziunea digitală.  

39 

Gestionarea fișierelor și a folderelor 4 

Navigare sigură și căutare informată 9.5 

Crearea unui cont și utilizarea e-mailului în siguranță și corect 6 

Informații despre servicii publice și private online 5 

Dispozitive de protecție, date, sănătate și bunăstare 6.5 
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Operații TIC de bază 7 

Cunoașterea de sine și învățare digitală 1 

LP COMUNICARE ȘI MEDII DE SOCIALIZAE (17 LU-uri) 

Acest LP abordează un scenariu de recreere/viață socială, în care participanții 

pot dezvolta abilități pentru comunicare digitală online, colaborare și partajare și 

pentru utilizarea rețelelor sociale. 

14 

Servicii de comunicare 4.25 

Medii sociale 7.25 

Drepturi de autor și licențe 2 

LP CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL (8 LU-uri) 

În acest LP participanții pot dobândi competențe digitale pentru crearea de 

conținut digital (documente text, foi de calcul și prezentări) care au relevanță 

particulară în cazul unui scenariu de angajare. 

16 

Documente 2.5 

Foi de calcul 6 

Prezentări 5 

Fotografii și filme video 0.5 

Drepturi de autor și licențe 2 

LP EXPLORARE TIC (4 LU-uri) 

Acest LP abordează diverse subiecte ce pot constitui primii pași în cazul unui 

scenariu de explorare a lumii TIC 

7 

Programare 2.5 

Mediu 1 

Probleme tehnice 1.5 

Instrumente TIC 2 

 

Pe baza experiențelor din cadrul cursurilor de formare pilot DCDS, durata prevăzută inițial ca fiind 

necesară pentru predarea cursului (a se vedea Tabelul 3) a fost subestimată semnificativ, chiar 

dacă, desigur, depindea mult de caracteristicile grupurilor de cursanți. În cazul unor cursanți 

„slabi” (persoane fără experiență digitală anterioară și/sau cu un nivel scăzut de educație și 



 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 

responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul. 

 

capacitate autonomă de studiu și/sau competență limitată în limba de predare a cursului), durata 

de predare efectivă ar putea fi mărită cu ușurință cu aproximativ 50%. 

ABORDAREA MIXTĂ 

Având în vedere că utilizatorii posibili ai DCDS sunt persoane cu niveluri scăzute de abilități 

digitale și adesea, de asemenea, de educație, DCDS a adoptat o cale de învățare mixtă cu o 

abordare treptată (a se vedea Figura 3). La început, activitățile la clasă prevalează asupra 

activităților la distanță, iar activitățile la distanță se înmulțesc în timp, pe măsură ce autonomia 

cursantului în utilizarea instrumentelor digitale progresează. Indiferent de ponderea lor, activitățile 

la clasă și la distanță trebuie să fie întotdeauna interdependente. 

Figura 3 - Activități de învățare față în față comparate cu activități de învățare la distanță în 
timpul cursului 

 

Traseele educaționale mixte sunt astfel concepute deoarece activitățile la clasă și la distanță nu 

numai că alternează în timp, ci și pentru că aceste activități sunt integrate. De exemplu, în timpul 

unei lecții la clasă, unele exerciții sunt prezentate pentru a fi efectuate la distanță, iar soluțiile 

acestora sunt apoi discutate din nou la clasă. 

Ordinea și alternarea activităților de învățare mixtă trebuie definite în programul de formare 

convenit cu participanții. 

Îndrumare și predare 

Îndrumarea și predarea sunt funcții adiacente și complementare.  

Pentru formatori, obiectivul cel mai provocator într-un proces de învățare mixtă este reprezentat 

de integrarea activităților desfășurate la clasă și la distanță, pentru a obține rezultatele dorite. 

Îndrumarea se va efectua la trei niveluri: 

• participanți individuali  

• grupuri de participanți 

• traseul educațional  

Lucrul cu participanții individuali se va baza pe cunoștințele și relațiile dezvoltate cu aceștia în 

etapa de facilitare inițială. Formatorul sprijină participantul prin facilitarea utilizării resurselor 

online și a activităților din clasă, îl ajută să reflecteze asupra activităților efectuate, îl ajută să 
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conecteze noul conținut învățat cu experiențele sale anterioare (această „eșafodare” este critică 

în cazul cursanților adulți), facilitează relațiile participantului cu grupul de colegi, și, în cele din 

urmă, îndrumătorul reprezintă interfața naturală cu organizația care asigură cursul de formare. 

Când lucrează cu grupuri, îndrumarea ar trebui să accelereze transformarea participanților 

grupului într-o comunitate de învățare. Într-o perspectivă de învățare socială, îndrumarea 

promovează colaborarea dintre participanți și facilitează dezvoltarea relațiilor de consultare și de 

evaluare între aceștia. De asemenea, formatorul controlează și încurajează participarea în 

activitățile desfășurate la distanță, care implică distribuirea informațiilor între colegi și colaborarea 

cu aceștia. 

Atunci când predă cursul, formatorul colaborează la planificarea didactică, își exprimă opinia cu 

privire la conținut și la testele de verificare, garantează utilitatea resurselor dedicate învățării la 

distanță și gestionează trecerea de la activitățile la curs la cele de la distanță. 

Predarea reprezintă funcția didactică specializată de furnizare a unui conținut disciplinar tehnic. 

În contextul învățării mixte, predarea presupune atât predarea lecțiilor la clasă și la distanță, dar 

și pregătirea sau monitorizarea elaborării materialelor de învățare la distanță, cum ar fi obiecte de 

învățare (LO-uri), lecții Moodle condiționate, lecturi, exerciții. De asemenea, profesorii oferă o 

imagine de ansamblu și se adaptează atunci când sunt necesare testele de evaluare, le 

promovează, le monitorizează susținerea și le evaluează rezultatele. 

Pe scurt, formatorul supraveghează întregul proces didactic. Predarea este dedicată livrării și 

evaluării conținutului. 

2.4 Infrastructura tehnologică (de ce DCDE și modul în 

care aceasta poate fi de folos) 

Principala resursă tehnologică în DCDS este platforma DCDE Moodle care permite gestionarea 

tuturor activităților la distanță - la nivel individual și de grup, sincrone și asincrone - ale cursului 

mixt. 

Participanții accesează platforma având drepturi care le permit, pe măsură ce dobândesc 

cunoștințe, să participe la activități educative, să scrie pe forumuri, în grupuri de chat și pe 

Wikipedia, să încarce fișiere în dosarul personal și să le anexeze în activitățile prevăzute. 

Platforma trebuie folosită cât mai mult ca o „sală de gimnastică”, cu exerciții pentru învățarea 

abilităților digitale în clasă și nu doar de la distanță. Evident, participanții trebuie să se implice 

treptat în activități online dincolo de platforma în sine.  

Facilitatorii, formatorii și profesorii au dreptul să pună cursul la punct, să adauge și să modifice 

activitățile și resursele, să înregistreze participanții, să alcătuiască și să gestioneze grupurile de 

lucru, să elaboreze și să gestioneze testele de evaluare și registrul. 

  



 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 

responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul. 

 

3. CERINȚE PRIVIND ORGANIZAȚIILE DE 

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA 

UTILIZĂRII DCDS 

3.1 Implicarea organizației în folosirea DCDS 

DCDS reprezintă atât un model metodologic, cât și un sistem de resurse. Poate fi folosit de 

organizații în două moduri diferite. 

1. Aplicarea modelului metodologic în favoarea utilizatorilor săi și utilizarea resurselor 

sistemului în moduri diferite și în funcție de diferite grade de libertate. 

2. Utilizarea cunoștințelor, produselor și ideilor extrase din DCDS (de exemplu: proiectul 

„Pane e Internet” din Emilia Romagna utilizează rezultatele învățării DCDS ca referință 

pentru obiectivele educaționale ale proiectelor sale de formare profesională). 

DCDS poate fi supus revizuirilor și interpretărilor legate de caracteristicile locale ale organizației 

care îl utilizează, dar există unele elemente care nu pot fi eliminate, în special: 

• Rezultatele învățării: întregul sistem de obiective de învățare DCDS și criteriile de 

evaluare se bazează pe acestea. Ele pot fi înlocuite cu altele asemănătoare, dar nu pot 

fi eliminate pur și simplu. 

• Sistemul de testare sumativă: constituie „scheletul” sistemului de evaluare a învățării și 

emiterea de insigne pentru certificarea competenței dobândite. 

• Abordarea mixtă: elementele componente la clasă și la distanță sunt complementare și 

sunt necesare pentru activitatea de formare. De asemenea, facilitează inițierea 

practicilor de personalizare și de individualizare. 

• Utilizarea platformei DCDE: chiar și în situațiile în care învățarea la distanță a fost la un 

nivel minim, platforma a reprezentat un element complementar fundamental pentru 

susținerea învățării prin prezența la curs. 

Implicarea organizației în utilizarea DCDS și a DCDE este proporțională cu nivelul de autonomie 

cu care aceasta utilizează platforma. 

Există cel puțin trei niveluri de autonomie. 

Nivel minim de autonomie: respectarea metodologiei DCDS 
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Organizația folosește DCDE în versiunea sa standard, cu conținut predefinit, care poate fi 

modificat doar de administrator. Facilitatorul, formatorul și profesorul nu au nevoie de competențe 

speciale în utilizarea Moodle.  

Formatorii pot întâmpina dificultăți în a le prezenta cursanților utilizarea platformei și în a-i ajuta în 

timpul activității.  

Nivel intermediar de autonomie: diferențiere în cadrul DCDS 

Diferențierea include - dar nu se limitează la - cursuri noi, instrumente noi, funcționalități noi, 

grupuri cu caracteristici diferite. 

Organizația intervine asupra conținutului didactic și asupra administrării didactice a cursurilor, 

participanților și a grupurilor. Formatorii au posibilitatea să modifice conținutul și cursurile, 

adaptându-le la nevoile utilizatorilor și ale organizației din care fac parte.  

Formatorii au posibilitatea să prezinte și să îi ajute pe utilizatori să folosească Moodle. Este 

posibilă prezentarea personalizării și individualizării într-un mod original. 

Nivel maxim de autonomie: Gestionat în întregime de partenerii proiectului sau, de obicei, de 

către TO-uri în limba proprie. 

Organizația are propria platformă Moodle în care administrează o copie locală a DCDE. Deține 

autonomie completă în gestionarea traseelor educaționale și a conținutului. Este posibilă 

exportarea modelului în contexte diferite pentru alte obiective. Există posibilități de personalizare 

și de individualizare a traseelor educaționale. Organizația trebuie să aibă propriul său 

administrator pentru platformă și să își gestioneze propriul server. 

Trecerea de la nivelul minim la nivelul maxim de autonomie mărește progresiv implicarea 

organizației de formare profesională: crește angajamentul în managementul predării și al 

tehnologiei și acest lucru se reflectă în abilitățile cerute de la formatori.  

3.2 Cerințele privind abilitățile formatorului necesare 

pentru a gestiona eficient sistemul 

Modul de gestionare a relației didactice cu utilizatorii este prezentat, în principal, în documentele 

metodologice. Organizația de formare profesională trebuie să pregătească resursele materiale, 

tehnice și profesionale necesare sau utile având în vedere succesul activității de predare. 

Accentul trebuie să se pună mai ales pe personalul didactic, care trebuie să aibă cunoștințe atât 

în ceea ce privește materia, cât și în ceea ce privește metodologia și tehnologia de predare.  

Competențele metodologice și tehnologice necesare ale facilitatorului, formatorului și profesorului 

se schimbă pe parcursul diferitelor faze ale activării DCDS. 

Prima etapă - Autoevaluare și alegerea ofertei de formare 
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Facilitatorul (sau cineva care joacă acest rol) este prezent și activ în această fază. Facilitatorul 

trebuie să poată realiza un interviu cu candidatul pentru a obține suficiente informații în vederea 

profilării acestuia și pentru a clarifica motivația candidatului de a aborda o cale de dezvoltare și 

de a-și asuma o cale pentru dezvoltarea competențelor digitale. Acesta ar trebui apoi să ajute 

candidații să utilizeze SAT pentru autoevaluare și în activitatea de alegere finală a LP-urilor 

și/sau a modulelor care pot satisface nevoile de competență ale acestora. 

Facilitatorul sprijină și motivează candidatul, dar nu este nevoie de o persoană separată, căci un 

formator cu experiență este capabil să îndeplinească aceste activități inițiale. 

Etapa a doua - Participarea la cursul de formare profesională 

În timpul formării, rolurile active sunt deținute de formator și de profesor. De asemenea, în acest 

caz, nu este necesar ca rolurile să fie îndeplinite de persoane diferite, căci, de multe ori, un 

singur formator poate să gestioneze atât procesul de predare, cât și cel de îndrumare. 

Formatorul care acționează ca profesor trebuie să cunoască și să poată preda conținutul 

unităților de formare selectate și să ajute cursanții aflați în dificultate prin readucerea lor pe 

„drumul corect”. Formatorul care acționează ca îndrumător trebuie să poată sprijini cursanții, să 

discute cu aceștia, să acționeze în cazul lipsei motivației și să îi ajute la utilizarea platformei 

DCDE. 

Competențele tehnologice pe care formatorii trebuie să le posede diferă în funcție de nivelul de 

autonomie cu care organizația de formare profesională gestionează platforma DCDE. 

La nivel minim, formatorul nu face decât mici modificări pe platformă, astfel încât abilitățile sale 

sunt similare cu cele ale oricărui utilizator/cursant. 

În cazul nivelurilor intermediare și/sau maxime, formatorul trebuie să aibă abilități tehnico-

educative mai dezvoltate. În special, formatorii ar trebui să poată: 

• Gestiona cursul: să elaboreze cursul, să configureze setările cursului, să configureze 

setările de finalizare, să înregistreze cursanți și să facă setări de grup, să verifice jurnale 

și activitățile cursanților. 

• Efectua o administrare „didactică”: să încarce și să adapteze conținutul formării, să 

adauge și să configureze activități, să adauge și să configureze resurse, să adauge și să 

configureze o lecție Moodle, să gestioneze comunicarea sincronă și asincronă. 

În general, formatorii trebuie să posede, de asemenea, competențe adecvate de elaborare e-

learning, care vor fi necesare pentru a adapta resursele tehnologice în conformitate cu un plan 

educațional coerent. 

Etapa a treia - Evaluarea învățării cu ajutorul testelor sumative DCDE și înmânarea 

insignei pentru rezultatul obținut 
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De asemenea, în acest caz, competențele tehnologice pe care formatorii trebuie să le posede 

diferă în funcție de nivelul de autonomie cu care organizația de formare profesională gestionează 

platforma DCDE.  

În special, formatorul ar trebui să poată configura și actualiza carnetul de note, să adauge și să 

configureze chestionare, teste și sarcini, să configureze și să gestioneze banca de întrebări, să 

configureze și să gestioneze insignele.   
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4. Recomandare finală: încercați! 

4.1 Procesul de pilotare DCDS 

Cursurile de formare pilot DCDS s-au desfășurat în prima jumătate a anului 2019 pentru a evalua 

adecvarea, fiabilitatea și calitatea instrumentelor dezvoltate, precum și pentru a oferi recomandări 

pentru îmbunătățiri suplimentare. Pilotarea a implicat organizații de formare profesională, 

formatori și cursanți din Grecia, Italia, Letonia, România și Spania. 

Au fost testate și evaluate următoarele rezultate principale ale proiectului:   

1) DCDM, Metodologia dezvoltării competențelor digitale, care susține dezvoltarea 

competențelor digitale și a competențelor transversale ale adulților 

2) DCDE, Mediul de dezvoltare a competențelor digitale, platforma online Moodle în 6 

limbi (engleză, spaniolă, italiană, letonă, română și greacă) care pune în aplicare DCDM, 

oferind instrumentul de autoevaluare, traseele și modulele de învățare, sistemul de 

evaluare formativ și sumativ, emiterea de insigne. 

 

Pentru a evalua 1) și 2), următoarele aspecte ale DCDS au fost testate pe parcursul perioadei de 

pilotare : 

● Valabilitatea generală a metodologiei DCDS:  

○ Conținutul și rezultatele învățării propuse 

○ Abordarea modului de învățare 

○ Sistemul de validare a competențelor 

● Platforma online DCDS, incluzând aspecte precum:  

○ Instrumentele online 

○ Navigarea  

○ Interfața cu utilizatorul și administrarea 

● Impactul posibil asupra utilizatorilor finali: 

○ Creșterea nivelului de încredere în competențele digitale 

○ Caracterul util al competențelor dobândite 

○ Posibila utilizare a metodologiei DCDS și a platformei online de organizații de 

formare profesională și de formatori 

 

Revizuirea sistematică a procesului de pilotare și a rezultatelor acestuia pot fi găsite în Raportul 

de pilotare și evaluare a DCDS, documentul din care provin prezentele observații 

(http://www.dcds-project.eu/resources/). 

4.2 Evaluarea procesului de pilotare    

Rezultatele principale ale evaluării procesului de pilotare sunt prezentate mai jos. 

Evaluarea metodologiei DCDS:  

http://www.dcds-project.eu/resources/


 

 

Sprijinul Comisiei Europene pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată 

responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul. 

 

• În general, metodologia a fost evaluată pozitiv de toți participanții la cursurile pilot. 

• Conținutul învățării și rezultatele învățării au fost considerate în general adecvate pentru 

nivelurile de competențe digitale 1-2 din cadrul competențelor digitale. 

• Abordarea mixtă de învățare a fost evaluată pozitiv atât de formatori, cât și de beneficiari. 

Cu toate acestea, în funcție de publicul beneficiar, procentele activităților față-în-față și ale 

învățării independente online au fost diferite în țările și locurile de desfășurare ale 

cursurilor pilot. 

 

Evaluarea platformei online DCDE:  

• Toți participanții la cursurile de formare pilot au putut utiliza DCDE în limbile lor materne; 

nu s-au constatat probleme de conectare la platformă. 

• Materialele de învățare, exercițiile și modul de prezentare și limbajul au fost evidențiate 

drept cele mai utile elemente ale platformei DCDE. 

• Caracteristicile de comunicare ale platformei (cursanți-formator; formator-cursanți) au 

primit punctaje mai mici și nu au fost testate/folosite în mod adecvat pe parcursul 

cursurilor de formare pilot. 

 

Părțile interesate externe, partenerii de formare și formatorii au pus la dispoziție recomandări 

importante pentru actualizările platformei DCDE, care vor permite utilizarea acesteia în viața 

reală. 

 



Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
 

 
 

 

 


