CHESTIONARUL CADRULUI DIDACTIC
(2015 - 2016)
Generic:___________________________________________________
Vă rugăm să vă expuneţi opinia vizavi de organizarea şedinţelor formative. Răspunsurile d-stră ne
vor ajuta să îmbunătățim calitatea serviciilor prestate.
Facultatea _________________________________________________________
Sînteţi încadrat ca _____________________________________________________
Stagiul de activitate didactică__________________________________________________
Cum doriţi să vă simţiţi la nivel afectiv pe parcursul activităţilor formative (şedinţelor de training)?
_____________________________________________________________________________________
Ce deprinderi, abilităţi aţi dori să vă formaţi în urma activităţilor formative (şedinţelor de training)?
_____________________________________________________________________________________
Apreciaţi de la 1 la 10 care ar fi propria implicare în activităţile realizate pe parcursul formării (încercuiţi
nota):
1___2__-3___4___5___6___7___8___9___10
Care dintre şedinţele de training aţi dori să se desfăşoare mai detaliat? Argumentaţi:
_____________________________________________
Ce alte subiecte , vizavi de dezvoltarea carierei v-ar interesa?
_____________________________________________________________________________________
Oferiţi recomandări privind activităţile realizate pe parcursul formării (mijloace, conţinuturi, modalităţi,
structură etc.)?
_____________________________________________________________________________________
GENERICUL ACTIVITĂŢILOR CGCC
(pentru beneficiarii centrului: cadre didactice universitare la debutul carierei)
- Planificarea carierei didactice (consilierea cadrelor didactice la început de carieră universitară).
- Optimizarea strategiilor de evaluare curentă în cadrul pregătirii iniţiale la treapta universitară
- Tendinţe moderne în elaborarea suporturilor de curs pentru treapta superioară de învăţămînt
- Optimizarea strategiilor didactice pentru lecţiile de laborator în cadrul pregătirii iniţiale la treapta
universitară
- Tendinţe moderne în evaluarea centrată pe competenţe la treapta de pregătire universitară
- Optimizarea metodologiei de coordonare a tezelor de an, licenţă, masterat.
- Planificarea carierei didactice (consilierea cadrelor didactice la început de carieră universitară).
- Metodologia elaborării testelor docimologice.
- Formare psinopedagogică
- Interacţiune profesor / grupă/student
GENERICUL ACTIVITĂŢILOR CGCC
(pentru beneficiarii centrului:cadre didactice universitare experimentate)
- Elaborarea planurilor strategice de scurtă şi lungă durată
- Normarea activităţilor didactice
- Modalităţi de sporire a calităţii procesului educaţional universitar
- Strategii de eficientizare a procesului de evaluare
- Traseul de monitorizare a realizării de către cadrele didactice universitare a studiului individual al
studenţilor proiectat în activitatea didactică
- Strategii de organizare a autoevaluării şi evaluării reciproce a activităţii cadrelor didactice universitare

