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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

Dezvoltarea competențelor profesorilor de evaluare a lucrărilor scrise  
din cadrul examenului național de definitivare/concursului național de ocupare  

a posturilor vacante 
CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

 

CRITERII CURRICULARE 

Tipul de program 
 

Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/ 

evoluţie în carieră 

Public ţintă vizat 
 

personal didactic de predare din învățământul preuniversitar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

țintă strategică a Ministerului Educației 

Durata  24 de ore 

Locul de desfășurare  Casa Corpului Didactic Bucureşti și filiale 

Tip de formare Blended learning 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din 

cadrul examenului național de definitivare în învățământul 

preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor 

vacante 

Competenţe vizate 
 

● corelarea subiectelor de concurs cu elementele de conținut 

prevăzute în programelor specifice de concurs, cu accent pe 

modificările/actualizările asociate sesiunii 2022, precum și a 

metodologiei de concurs  

● analizarea subiectelor de concurs care au fost aplicate sau date 

ca model în sesiunile anterioare, cu accent pe elementele 

structurale ale subiectului, categorii de itemi  

● analizarea baremelor de evaluare ascociate subiectelor date 

sau propuse ca model în sesiunile anterioare, cu accent pe 

abordări alternative ale rezolvărilor în vederea asigurării unei 

evaluări unitare, obiective; 

● evaluarea unor lucrări scrise din cadrul examenului național 

de definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului 

național de ocupare a posturilor vacante, conform baremelor 

de evaluare ascociate subiectelor date sau propuse ca model 

în sesiunile anterioare, cu accent pe abordări alternative ale 

rezolvărilor în vederea asigurării unei evaluări unitare, 

obiective 
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Modulele tematice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE Nr. ore 

1. Programe și metodologii  6 

2. Structura subiectelor. Bareme 6 

3. Evaluarea lucrărilor scrise. Aplicații 12 

Total ore 24 
 

Repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Teorie Aplicaţii  Evaluare Total  

7 14 3 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Față în față Online 

asincron 

Total  

12 12 24 

50% 50% 100% 
 

Modalităţi de evaluare a 

cursanților 

evaluare de parcurs 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs  

 

RESURSE UMANE 

Formatori   

Nume şi prenume Specializare Nivel de 

pregătire 

Document 

justificativ 

formator 

Inspector de 

specialitate 

ISMB 

Discipline 

de examen/ 

concurs 

licență certificat 

formator 

 

Coordonator CCDB Nume: Iliana DUMITRESCU 

e-mail: iliana.dumitrescu@ccdbucuresti.org 

CRITERII ECONOMICE 

Cost program cursant 120 lei 

Înscriere FORMULAR ÎNSCRIERE DCPE 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMKdxBUMtijDGE76aFY6UYRSNHcQqPPee3l7XC2XQk_AXa1w/viewform

