
                                                                               

 

Clubul de educație digitală pentru tineri  
 

Asociația de prietenie româno-franceză ROMFRA, derulează în perioada noiembrie - 

decembrie 2020, proiectul Clubul de educație digitală pentru tineri, finanțat de Direcția de 

Tineret și Sport Teleorman (contract 713/ 23.10.2020),  în cadrul Concursului Local de 

Proiecte de Tineret aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 985 din 

24.08.2020. 

De ce acest proiect?  

Pentru că, în contextul actual, pandemia de coronavirus accelerează transformarea digitală la 

nivel european. Inovațiile tehnologice revoluționează și sectorul educației. Tehnologiile 

emergente schimbă radical modul în care cursanții învață și devin din ce în ce mai obișnuite în 

scenariul educațional recent. Utilizarea tehnologiei în clasă îmbunătățește predarea și 

învățarea și adaugă o nouă dimensiune experienței generale de învățare. 

Sistemul de învățământ în România este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu 

posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de 

calculator. Elevii de asemenea. 

Proiectul nostru își propune sa contribuie la soluționarea  acestei probleme, prin dezvoltarea 

de competențe digitale conform standardului ECDL, adaptate la platformele digitale folosite 

de cursanți, profesori, educatori, în desfășurarea procesului de învățare on-line.  

Descrierea proiectului. Scop. Obiective. Rezultate 

Scopul proiectului îl reprezintă promovarea educației non formale folosind mijloace de 

comunicare on-line,  prin dezvoltarea de competențe digitale in rândul tinerilor - cadre  

didactice, elevi/studenți/tineri activi in organizații de tineret din județul Teleorman  

Acesta va fi atins prin următoarele obiective specifice : 

OS1. Dezvoltarea de competențe digitale pentru 30 de tineri cu vârsta între 14 - 35 ani, 

cadre didactice, elevi/studenți/tineri activi în organizații de tineret din județul 

Teleorman 

Rezultatul direct: Prin absolvirea cursului de dezvoltare a competentelor digitale conform 

standardelor ECDL,  30 de tineri  își vor dezvolta/îmbunătăți competențele digitale,  printr-o 

mai bună cunoaștere și înțelegere a aspectelor legate de utilizarea eficientă a tehnologiilor 

digitale.    

OS2. Creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare-

învățare-evaluare, prin utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte și ca instrument 

avansat de comunicare, pe de altă parte, prin susținerea persoanelor din grupul țintă în 

implementarea/aplicarea competențelor dobândite 

Rezultatul direct: Cei 30 de tineri, vor avea cel puțin o experiență practică profesionala în 

domeniul IT 

Valoarea adăugată a proiectului:  

Introducerea în sala de clasă a educației digitale și modul în care aceasta constituie furnizarea 

de educație reprezintă o schimbare fundamentală în domeniul educației și formării.  



                                                                               

Prin contribuția la creșterea nivelului de utilizare a instrumentelor digitale în procesul 

educativ-instructiv și oferirea de experiențe de învățare, de comunicare, Asociația ROMFRA 

își propune, începând cu acest proiect, o nouă abordare în domeniul formării. 


