FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII
EXAMENELOR NAŢIONALE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
Tipul de program
I. CRITERII
CURRICULARE Public-ţintă vizat
Justificare

Durata
Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului
Scop
Obiective

Activităţi
Competenţe

Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat

1

Program prioritar M.E.C.
Personal didactic care predă la nivel gimnazial şi
liceal
Programul se adresează cadrelor didactice care
predau discipline de examen, evaluare naţională şi
bacalaureat.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în
vederea evaluării corecte a activităţii de învăţare la
disciplinele de examen
- Să utilizeze în mod adecvat cunoştinţele de
didactică generală a specialităţii, de metodică şi
psihopedagogie;
- Să dezvolte competenţele necesare evaluării
corecte;
- Să utilizeze metode interactive prin care să
ridice nivelul de pregătire al elevilor pentru
examene.
Activități online, aplicaţii practice, evaluarea finală
a cursului.
•
Competenţe de proiectare a evaluării
didactice;
•
Competenţe de inovare a practicilor
educaţionale;
•
Competenţe de proiectarea activităţi
didactice.
Evaluarea activităţii de învăţare în regim
față-în- față și online – 8 ore
Tipuri de evaluare – 4 ore
Modele de teste, subiecte de examen – 4
ore
Activități practice individuale – 6 ore
Evaluare – 2 ore
Str. Dr. Ion Munteanu, nr.3,
080474, Giurgiu
Tel. / Fax +40 (0)246 21 26 38
Tel. Mobil +40 (0)752 07 07 74
Email: ccdgr2002@yahoo.com
Site: http://www.ccdgiurgiu.ro

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Rezultate

II. RESURSE
UMANE
III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE

2

Certificare
Formatori

An şcolar 2020-2021
Portofoliu electronic
Pregătirea cadrelor didactice înscrise pentru
evaluarea corectă a activităţii de învăţare
Adeverinţă C.C.D.
Lucica Ababei – prof. chimie, formator cu
competențe în domeniu
1 grupă de câte 25 de cursanţi

Număr de cursanţi
planificaţi
Nr. ore de formare 24 de ore
Costuri proiect
1750 RON din surse externe
Costul estimat/
1750lei /25 cursanţi /24 ore = 2,91 RON
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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