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Nr. 836 / 23.05.2017  

 

Către Inspectoratele Școlare  

În atenţia Cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care au gradul didactic I, II sau titlul ştiinţific 

de doctor  

 

Vă informăm că, în perioada 23 – 25.05.2017, vă puteți înscrie la cursul Evaluator de competenţe profesionale ale 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, curs acreditat MENCS, desfășurat în format blended 

learning, adresat personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, având gradul didactic I, 

gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor. 

Important:  

 Realizat la solicitarea MENCȘ, în vederea constituirii, pe discipline, la nivelul fiecărui județ, a unui corp de 

experți în evaluare pentru învățământul preuniversitar, cursul vizează dezvoltarea competențelor de 

evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru 

ocuparea posturilor / catedrelor vacante / rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar.  

 Cursul face parte din categoria programelor de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN 

nr.1 /2011, fiind un program care urmărește dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică, 

domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru înscriere concurs selecție Corp Național Experți 

în Management Educațional. 

Competențele de evaluare vor fi dobândite prin parcurgerea următoarelor module tematice:  

I. Fundamente teoretice privind evaluarea cadrelor didactice în condiții de examen 

II. Elaborarea instrumentelor de evaluare 

III. Factori perturbatori în evaluare  

IV. Rolul evaluatorului în contextul evaluării cadrelor didactice 

 

Evaluarea finală a acestui program constă în prezentarea portofoliului, cu piesele anunțate încă de la început, 

urmată de analiza produselor activității.  

Durata: 40 de ore față în față + 80 ore online, pe platforma eLearning a CCD București 

Nr. credite: 30 CPT 

 

ÎNSCRIERE: 

I. Achitaţi taxa de 300 lei, folosind următoarele date: 

CUI: 4340684 Cod IBAN: RO47TREZ70620E335000XXXX Trezoreria – Sector 6 , Beneficiar: CCD București, 

cu mențiunea - Taxă ECPCDIP (Evaluator de competențe profesionale ale cadrelor didactice din înv. preuniversitar) 

II. Completaţi online un Formular de înscriere la adresa: https://goo.gl/forms/rH778keESSkejunN2 

 După confirmarea efectuării plății, veți primi detalii privind grupa din care faceți parte, perioada desfășurării cursului și 

datele de accesare a platformei eLearning. 
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