
RAPORTUL FORMATORULUI 

 Formatori:  

- Apostol Doiniţa, profesor grad dicatic I, fizică,Grup Şcolar ”Ferdinand I”, 

Rm.Vâlcea 

- Barbu Liliana, profesor grad dicatic I, fizică,Grup Şcolar ”Ferdinand I”, 

Rm.Vâlcea 

 Titlul cursului:  “METODE ACTIVE DE ÎNVĂŢARE. ÎNVĂŢAREA PRIN 

COOPERARE” 

 Perioada de desfăşurare a cursului: 10, 11, 16 aprilie 2010 

 Locul de desfăşurare a cursului: Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 10, 

Rm.Vâlcea 

 Grup ţintă: cadre didactice cu specializarea  chimie, fizică si biologie, 

din învăţământul gimnazial şi liceal. 

 Numărul participanţilor:  

 Profesori- fizică: 

 Profesori- chimie: 

 Profesori- biologie: 

 Profesori-liceu : 

 Profesori-gimnaziu: 

 Profesori- mediu urban: 

 Profesori- mediu rural: 

 Numărul absolvenţilor cursului: 

 Modalităţi de evaluare:  

 Completare de chestionare, fişe de lucru; 



 Evaluare continuă, prin activitate organizată pe grupe, pe teme 

cuprinzând conţinutul modulelor cursului, ca de exemplu:( argumente 

pro şi contra pentru o formă de comunicare orală,cu idei sintetizate în 

diagrama Venn;  avantajele și dezavantajele folosirii unei metode de 

învățare prin cooperare;  folosirea metodei ”ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM 

ÎNVĂȚAT” pentru textele de chimie, fizică, biologie propuse;  adaptarea 

unei strategii  de predare la stilurile individuale de învățare ale elevilor, 

pentru o temă în specialitate, etc.) 

 Evaluare finală, prin prezentarea unui potofoliu care a cuprins 

următoarele materiale: o planificare calendaristică, proiectul unei 

unităţi de învăţare, un plan de lecţie şi o fişă de lucru adaptată stilurilor 

de învăţare. 

 Punctele tari ale cursului de formare: 

 Oferta  de formare şi perfecţionare lansată de Casa Corpului Didactic; 

 Resurse umane pregătite, capabile să formeze cadre didactice; 

 Interesul cadrelor didactice din judeţ pentru perfecţionarea metodică;  

 Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini ale cadrelor didactice formabile; 

 Îmbunătăţirea actului de predare-învaţare de la clasă, prin 

perfecţionarea cadrelor didactice. 

 Punctele slabe ale cursului de formare:  

 Timp insuficient pentru participare la cursuri de perfecţionare; 

 Există un număr relativ mic de cadre didactice care dovedesc mai 

puţin interes pentru întocmirea materialelor cuprinse în 

portofoliul necesar evaluarii individuale. 


