CASA CORPULUI DIDACTIC
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ȘI CERCETĂRII

FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

Platforme educaționale și instrumente de evaluare online
CURS AVIZAT
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti
1. CRITERII CURRICULARE
Formare continuă profesională / dezvoltare profesională/
Tipul de program
evoluţie în carieră
personal didactic și didactic auxiliar din învățământul
Public ţintă vizat
preuniversitar
Necesitatea identificării facilităților de utilizare a platfomelor
Justificarea ofertei
educaționale și a instrumentelor de evaluare online utile în
(necesitate, utilitate)
procesul de predare-învățare-evaluare online. Cadrele didactice
din învățământul preuniversitar ar trebui să aibă acces mai ușor
la o serie de concepte, instrumente, metode, procese, la gândirea
sistemică și la gândirea conceptuală. Platformele educationale
reprezinta un stimul excelent pentru invatare si formare, in
special pentru activitatile dinamice, si interactive. Sunt un
sprijin pentru invatare
32 ore
Durata
Locul de desfășurare
Casa Corpului Didactic Bucureşti și filialele acesteia
online
Tip de formare
Curriculumul programului
Scopul programului constă in dezvoltarea competentelor
Scopul
cadrelor didactice și didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de utilizare și platformelor educaționale și a
instrumentelor de evaluare online.
Competenţe vizate





Capacitatea de utilizare eficientă a unei platforme
educaționale
Utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare online
Planificarea și dezvoltarea unei sesiuni de predare și
evaluare online
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Modulele tematice

Repartizarea orelor

MINISTERUL EDUCAŢIEI
ȘI CERCETĂRII

Nr. ore
MODULE
Modul 1 - Tipuri de platforme educationale
12
online
Modul 2 - Instrumente online în elaborarea
12
itemilor de evaluare
Modul 3 - Planificarea unei sesiuni de predare
6
online
EVALUARE
Portofoliu
2
32
Total ore
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare
Teorie
Aplicaţii Evaluare Total
10
20
2
32
30%
60%
10%
100%
b) Criteriul formă de organizare
Face to face
Online
Total
0
32
32
%
100%
100%

evaluare de parcurs
Modalităţi de evaluare a
cursanților
chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs
Modalităţi de evaluare a
activităţilor de curs şi a
formatorilor
2. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
Cosma Ioana
Coordonator CCDB
ioana.cosma@ccdbucuresti.ro
160 lei
Costul
programului/cursant
Completați online Formularul de înscriere.
Înscriere
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