FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CADRELOR DIDACTICE DE EVALUARE A
LUCRĂRILOR SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE
DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE
A POSTURILOR VACANTE
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)

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CADRELOR
DIDACTICE DE EVALUARE A LUCRĂRILOR
SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL
DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A
CONCURSULUI NAȚIONAL DE OCUPARE A
POSTURILOR VACANTE
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Abordarea integrativ-inovativă a noilor paradigme
educaționale, în vederea dezvoltării competențelor necesare
cadrelor didactice în realizarea unor activități evaluative.
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea
evaluării corecte a activității de învățare.

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Competențe:
-Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor privind
evaluarea;
-Operaționalizarea conceptelor specifice evaluării;

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

-Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri);
-Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/de
grup;
-Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcție de
scop și particularitățile individuale/de grup;
-Utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice
evaluării în educaționale diverse.

Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore, astfel:
•
•
•
•

Evaluarea activităţii de învăţare – 6 ore
Tipuri de evaluare – 6 ore
Modele de teste, subiecte de examen – 10 ore
Evaluare – 2 ore

Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
• Modalități de evaluare a
Portofoliu
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.

