MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

EVALUAREA COMPETENȚELOR LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR ȘI
GIMNAZIAL
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. Criterii curriculare
Tipul de program

Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în
carieră)

Public ţintă vizat

cadre didactice din învățământul primar și gimnazial

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Legea Educaţiei Naţionale şi metodologia specifică aferentă
reglementează organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naționale la
finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Evaluarea naţională a
elevilor din clasele a II-a şi a IV-a, realizată după modelul
evaluărilor internaţionale, reprezintă o noutate introdusă în
învăţământul românesc începând cu anul şcolar 2013-2014. Toţi cei
implicaţi în acest proces de evaluare sunt puşi în situaţia de a se
adapta la schimbările introduse de noua reformă curriculară. Având
în vedere importanţa activităţilor de pregătire a elevilor în vederea
participării la evaluarea națională, stabilirea unor repere în aplicarea
prevederilor asocitate acestei zone de activitate a cadrelor didactice
va fi benefică pentru abordarea conformă a evaluării naționale.

Durata
(nr. total ore formare)

30 de ore

Locul de desfășurare
Tip de formare

Casei Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia
online

Curriculumul programului
Explorarea modalităţilor de evaluare a competenţelor fundamentale
Scopul
la elevii din învățământul primar, după modelul testărilor
internaţionale, în vederea îmbunătăţirii practicilor didactice utilizate
în activitatea cu elevii
 Formularea unor sarcini de învățare contextualizate, pornind
Competenţe vizate
de la realități ale vieții cotidiene, având ca scop
conștientizarea elevilor asupra utilității învățării
 Utilizarea unor tehnici și instrumente de evaluare moderne,
care să contribuie la creșterea motivației pentru învățare a
elevilor
 Proiectarea unor instrumente de evaluare care respectă
modelul testărilor internaționale și particularitățile de vârstă
ale copiilor
Modulele tematice





Modul I : Cadrul legislativ (4 ore)
Modul II: Formarea și evaluarea competențelor (7 ore)
Modul III: Elaborarea testelor de evaluare a competențelor
(19 ore)

MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAȚIONALE

Detalii privind
repartizarea orelor

Strategii
Modalităţi de
evaluare
Modalităţi de
evaluare a
activităţilor de curs şi
a formatorilor

2. Resurse umane
Formatori

Coordonare şi
monitorizare CCD
2. Criterii economice
Cost program /
activitate / cursant
Înscriere

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare
Elemente
Aplicații şi
Evaluare
teoretice
studiu individual
9
18
3
30%
60%
10%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
30
30
%
100%
100%

Total
30
100%

studiu individual, dezbatere tip forum, activităţi practice, portofoliu
evaluare de parcurs; evaluare finală – portofoliu
chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs

Nume şi
Specializare
Nivel de
prenume
studii
Iliana
PIPP,
Unicversitar,
Dumitrescu
Matematică
doctorat
* profesor metodist CCDB/formator
**M1/M2/.../E
Profesor metodist: dr. Iliana Dumitrescu
e-mail: iliana.dumitrescu@ccd-bucuresti.org

120 lei
Completați online Formularul de înscriere.

Module/
Evaluare**
M1,2,3 E

