CHESTIONARUL CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR
(2017 - 2018)
cu privire la oferirea de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale și
dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional
Stimați colegi, vă rugăm să fiți deschiși spre comunicare, iar răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta să
îmbunătățim calitatea serviciilor prestate
Nume, prenume_______________________________________________________________________
Facultatea ___________________________________________________________________________
Catedra _____________________________________________________________________________
Funcția deținută la catedră_____________________________________________________________
Stagiul de activitate didactică ___________________________________________________________
1. Studiaţi şi analizaţi Genericul activităţilor propuse de CGCC.
GENERICUL ACTIVITĂŢILOR
(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 învăţământ.
 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.
 Interacţiune profesor / grupă/ student.
(pentru beneficiarii centrului:cadre didactice universitare experimentate)
Normarea activităţilor didactice (planul individual)
Strategii de organizare a autoevaluării şi evaluării reciproce a activităţii cadrelor didactice
universitare
 Comunicarea eficientă
 Optimizarea strategiilor de predare – învățare la treapta universitară de învățământ.
 Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD.
 Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat.
 Prezentări electronice interactive.
 Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică.
 Conștiința valorii și eficiența personală a cadrului didactic.
 Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva evaluării
criteriale prin descriptori.
 Elaborarea suportului de curs universitar.
 Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților.
 Aspecte praxiologice de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie (2018).
 Corelarea documentelor reglatorii din învățământul preșcolar cu procesul de formare inițială a
cadrelor didactice.
2. Încercuiți activitatea (- ățile) solicitată (te) din Genericul propus.
3. Indicați care subiecte v-ar interesa, vizavi de dezvoltarea carierei profesionale didactice și motivați
solicitarea _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Bifați forma solicitată de dumneavoastră în organizarea activităților formative.
Training,
masă rotundă,
consultație de grup,
work-shop,



alte forme _______________________________________________________________
Mulțumim pentru
colaborare! CGCC
(2017 octombrie)

