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Planificarea activităţii de pregătire a cadrelor didactice înscrise pentru
susţinerea
examenului naţional de DEFINITIVARE în învăţământ – sesiunea 2015

EDUCATOARE

Nr.
crt.
1.

Tema

Data

Documentele şcolare:
 Curriculum
23. 06. 2015
naţional,
0900-11,30
 CDŞ
 Planul cadru de
învăţământ
 Programa şcolară

Responsabili

Prof.Ciobanu
Ana

Tipurile de opţional –
extindere, aprofundare, la
propunerea profesorului.

Modalităţi de
realizare
Expunere,
Dezbatere

Atelier de lucru
23. 06. 2015

2.

3.

Proiectarea activităţii
didactice: documentele de
proiectare – planificarea
calendaristică, proiectul de
activitate
Programa şcolară
Planificarea calendaristică
Proiectarea didactică
Exemple structură - notă
de prezentare, obiectivecadru/competenţe generale,
obiective de referinţă si
sugestii pentru activităţile
de învăţare / competenţe
specifice si conţinuturi
asociate; recomandări

11,30-14.00

24. 06. 2015
09,00 – 11,30

Prof. Pârvan
Maricica

Prof. Tita
Camelia

Ateliere de lucru

Expunere
Dezbatere
Discuţii

privind conţinuturile
disciplinei, sugestii
metodologice; standarde
curriculare.

4.

5.

6.

• Metode, tehnici si
procedee care antrenează
învăţarea activă,
diferenţierea învăţării si
învăţarea prin cooperare
• Noile tehnologii de
informaţie şi comunicare

Metode tradiţionale şi
metode alternative de
evaluare (probe orale, fișe),
probe practice; observare
sistematică a
comportamentului
preșcolarilor, investigaţie,
portofoliu).
Studii de caz:
 Portofoliul
 Observarea
sistematică
Tipologia itemilor: itemi
obiectivi,
itemi
semiobiectivi si itemi subiectivi.
• Competenţe vizate prin
itemi. Limite şi avantaje ale
diverselor tipuri de itemi.
• Principii şi modalităţi de
construire a instrumentelor
de evaluare
Studii de caz
 Alcătuirea itemilor

24. 06. 2015
Culcea Florica
11,30 – 14,00

25. 06. 2015

Prof. Costea
Elena

9,00 – 11,30

Ateliere de lucru –
expunerea
metodelor de lucru
tradiţionale şi
moderne, care
presupun lucrul prin
cooperare, forme
diferenţiate de
predare şi învăţare,
urmată de activităţi
practice de
proiectare a unor
demersuri didactice
în care să se
regăsească aceste
abordări.
Prezentarea
formelor de
evaluare şcolară.
Discutarea formelor
de evaluare
alternativă –
portofoliul,
observarea
sistematică, etc.
Atelier de lucru

25. 06. 2015
11,30 – 14,00

Prof. Stoica
Mihaela

Expunerea tipurilor
de itemi

Atelier de lucru

7.

Rezolvarea unor subiecte
date la examenele de
Definitivat, Gradul
didactic II, Titularizare

26.06.2015
00

00

9, -14,

Prof. Oteleanu
Atelier de lucru
Mariana
Prof. Andrei Iulia

Inspector pentru educaţie timpurie,
Prof. Manea Leontina

