FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
„Performanță în educație prin itemi”
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti pentru anul şcolar 2017-2018
1. Criterii curriculare
Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în
Tipul de program
carieră)
Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Integrată în activitatea profesorului ca principal instrument ce
permite autoreglarea procesului didactic, evaluarea permite
obţinerea unor performanţe superioare în educație. Modul în care se
face evaluarea este decisiv, atâta timp cât evaluarea trebuie să
susțină învățarea. Cursul se adresează tuturor cadrelor din
învățământul preuniversitar care, înainte de a-i aduce pe alții în
spiritul adaptabilității și receptivității la nou, înțeleg necesitatea
propriei determinări în vederea dobândirii de noi competențe, a
formării unor comportamente complexe, capabile a se adapta,
integra, automodela, în funcție de cerințele și specificul contextului
traversat de fiecare generație.
Durata (nr. total ore 30 de ore
de formare)
Online
Tip de formare
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Curriculum-ul programului
Obţinerea unor performanţe superioare în educație prin utilizarea
Scopul
evaluării prin itemi
Competenţe vizate
 Dezvoltarea de metode eficiente de planificare a activității de
evaluare;
 Proiectarea și utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare.
Modulul I – Planificarea activității de evaluare (9h)
Modulele tematice
Modulul II – Metode și instrumente de evaluare (9h)
Modulul III – Proiectarea itemilor (9h)
Detalii privind
a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare
Elemente teoretice
Aplicații şi studiu
Evaluare
Total
repartizarea orelor
individual

9
30%

18
3
60%
10%
b) Criteriul formă de organizare

Face to face

Planificarea

0
%
Cf Anexei 1

On-line

Total

100
%

30
100%
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activităţilor
Loc de desfăşurare
Strategii

Platforma elearning CCD București
Studiu individual, teme de reflecție, dezbateri pe Forum, rezolvare
sarcini de lucru, activități practice, portofolii tematice
de Evaluare de parcurs; evaluare finală – portofoliu

Modalităţi
evaluare
Modalităţi
de Chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
evaluare
a
activităţilor de curs şi
a formatorilor
2. Resurse umane
Formatori

Coordonare şi
monitorizare CCD

3. Criterii economice
Număr de cursanţi
planificaţi /grupe
Cost per cursant
ÎNSCRIERE

Nume şi prenume

Instituţia

Calitatea*

Prof. Țilică
Daniela

Colegiul Tehnic
Formator
”Gheorghe
Asachi”
București
Prof. Cosma
Casa Corpului
Profesor
Ioana
Didactic
metodist
București
CCDB
* profesor metodist CCDB/formator
**M1/M2/.../E
Profesor metodist: Cosma Ioana
Email: ioana.cosma@ccd-bucuresti.org
Nr. telefon:

Module/Ev**

M1/ M2/
M3/ E

M1/ M2/
M3/ E

100 cursanţi, 4 grupe
110 lei
Completați online Formularul de înscriere
https://goo.gl/forms/B0BLrtMscy3YuiKA2
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