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
1. CRITERII CURRICULARE

• Denumirea programului
• Public-țintă vizat
• Justificare (necesitate,
•

utilitate – descriere
succintă)
Durata (număr total de ore
de formare)

• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ÎN
VEDEREA PREGĂTIRII EXAMENELOR
NAŢIONALE
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, online
Scop:
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în vederea
evaluării corecte a activităţii de învăţare la disciplinele de
examen.
Obiective:
- 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.
Competențe vizate:
- Competenţe de proiectare a evaluării didactice;
- Competenţe de inovare a practicilor educaţionale;
- Competenţe de proiectarea activităţi didactice.
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:
-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul
platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
-2 ore evaluare finală.
• Evaluarea activităţii de învăţare în regim față-înfață și online – 4 ore

• Tipuri de evaluare – 4 ore
• Modele de teste, subiecte de examen – 4 ore
• Activități practice individuale – 6 ore
• Evaluare – 2 ore
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
• Modalități de evaluare a
Portofoliu electronic
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Prof. Lucica Ababei - chimie, formator cu competențe în
și prenume, specializare,
domeniu
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare
participant
• Înscriere

Prof. metodist C.C.D., Nina-Cristiana Gușă

minimum 25 de cursanți
1750 lei
1750 lei / 25 cursanţi / 24 ore = 2,91 lei
Completați online Formularul de înscriere.

