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 Titlul cursului:  “ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE. 

DOCUMENTELE PROFESORULUI” 

 Perioada de desfăşurare a cursului: 18, 23, 25 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:(  prezentarea 

şi discutarea criteriilor în funcţie de care părinţii aleg o şcoală pentru 

copiii lor, aprecierea activităţii din şcoală pe baza descriptorilor de 

performanţă corespunzători Principiului 5 al calităţii, completarea 

unei fişe de observare a unei lecţii pe care fiecare cadru didactic 

participant a suţinut-o recent şi în care să se regăsească activităţile 

specifice învăţării centrate pe elev, realizarea unei liste care să 

cuprindă dovezile pe care fiecare cadru didactic le poate prezenta 

C.E.A.C. pentru a demonstra calitatea activităţii desfaşurate) 

 Evaluare finală, prin prezentarea unui potofoliu care a cuprins 

următoarele materiale: o planificare anuală, proiectul unei unităţi de 

învăţare, o fişă de observare a lecţiei, un test predictiv, un test sumativ 

cu diferite tipuri de itemi, o listă a dovezilor care pot fi prezentate CEAC 

şi care demonstrează calitatea activităţii cadrului didactic. 

 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. 

 

 


