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METODOLOGIA EVALUĂRII COMPETENȚELOR PRIN
DESCRIPTORI LA
EDUCAŢIA PENTRU SOCIETATE
Cadre didactice din învățământul general
Stabilirea modul de organizare a procesului de evaluare prin
descriptori și implementarea graduală a disciplinei școlare.
120 ore (32 ore contact), 4 credite
Certificat
Valentina Ursu, dr., conf. univ.
Iosif Moldovanu, lector universitar

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Competenţe vizate
 Cunoaşterea specificului evaluării în bază de descriptori la Educația pentru societate şi oportunităţilor pe
care le oferă acestea.
 Cunoașterea diverselor activități practice de utilizare a descriptorilor la diferite clase.
 Formarea abilităților de completare a registrului asociat.
Planificarea pe module tematice/unități de conținut
1. Specificul evaluării rezultatelor la Educaţia pentru societate din perspectiva formării de competenţe. 2.
Principii ale evaluării. Strategii de evaluare. 3. Metode şi tehnici de evaluare. Metode alternative de evaluare. 4.
Specificul metodelor de evaluare. Algoritmul elaborării unui instrument de evaluare. 5. Aplicarea diferitelor
tipuri de descriptori. 6. Activități practice de aplicare a metodelor și tehnicilor de utilizare a descriptorilor la
diferite clase. 7. Registrul asociat.
Finalităţi de studii
La finele cursului beneficiarii vor fi capabili să:
 identifice progresele actuale ale elevilor și obiectivele viitoare de învățare, astfel încât învățarea ulterioară să
poată fi adaptată, permițând elevilor să atingă aceste obiective;
 constate dificultățile specifice de învățare pe care elevii le-ar putea întâmpina, astfel încât demersul
educațional ulterior să poată fi adaptat pentru a ajuta elevii să depășească aceste dificultăți.
 stabilească eficiența unei intervenții educaționale particulare și/ sau a unui program de învățare.
Modalități de evaluare
 Analiza participării la dispute, dezbateri;
 Observarea sistematică a contribuției fiecărui cursant la activitățile de învățare individuale și de grup;
 Elaborarea studiilor de caz privind asigurarea drepturilor copilului, în baza propriilor observări;
 Prezentarea și analiza de conținut a lucrărilor științifice.
Calendarul programului
4 sesiuni de formare pentru un an academic
Locul desfășurării programului
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 1, UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Centrul de Formare Continuă
*La solicitarea beneficiarilor programul poate fi realizat în teritoriu sau prin metoda mixtă/blended-learning
Contacte
Tel. 022 24 07 96; 022 35 83 72
mail: formarecontinua2016@gmail.com; upsc.formarecontinua@gmail.com

