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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

„Evaluarea la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 2019-2020 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 

 

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în 

carieră) 

Public ţintă vizat 

 

cadre didactice din învățământul preuniversitar  

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

 

Procesul de evaluare este important în demersul didactic şi ridică, 

uneori, probleme. Atât elevii, cât şi profesorii sunt interesaţi de 

acest proces. Programul de formare se acdresează cadrelor didactice 

care doresc îmbunătăţirea metodelor de evaluare la clasă şi 

aplicarea unor metode alternative de evaluare.  

Durata (nr. total ore 

de formare) 

 

24 de ore 

Locul de desfășurare  Casei Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia 

Tip de formare face to face  

Curriculum-ul programului 

Scopul 

 

Ameliorarea calităţii evaluării elevilor, prin realizarea de teste şi 

bareme de evaluare. 

Competenţe vizate 

 
 Proiectare a testelor şi a baremelor 

 Interpretarea rezultatelor evaluării 

 Folosirea evaluării ca factor constructiv în demersul didactic 

Modulele tematice  

 
 Modul I : Evaluarea – elemente teoretice (5 ore) 

 Modul II: Instrumente de evaluare (7 ore) 

 Modul III: Proiectare de teste şi bareme (10 ore) 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

7 15 2 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face Online Total  

24 - 24 

100% - 100% 
 

Strategii  

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 



 

      Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România                                 Pagina 2 of 2 

Tel: 0040213134901     Fax:  0040213134927     www.ccd-bucuresti.org      ccdbuc@gmail.com 

 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 

Specializare Nivel de 

pregătire 

Module/Ev**  

Cîrstea Mihaela 

Daniela 

Limba și 

literatura 

română 

Universitar  M1,2,3 E 

Iliana 

Dumitrescu  

PIPP, 

Matematică 

Universitar, 

doctorat 

*M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Prof. dr. ILIANA DUMITRESCU 

iliana.dumitrescu@ccdbucuresti.org 

 

 

3. Criterii economice 

Cost program /  

activitate / cursant 

120 lei 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

mailto:iliana.dumitrescu@ccdbucuresti.org
https://goo.gl/forms/FoOIGKB8JHAoHO4H2

