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Stimați cursanți,
Astăzi, 3 decembrie 2012 demarează activitatea de formare din cadrul Modulului 2 - Proiectarea,
organizarea şi evaluarea activităţilor didactice din programul E Universitaria
Pentru a desfășura în bune condiții activitatea de formarea din cadrul modulului, vă aducem la
cunoștință următoarele:
Disciplinele din cadrul acestui modul sunt:
1. obligatorii:
;
rii acestei discipline;
;
discipline;
rii acestei discipline;
2. completare
Complementar 1
Pachet A
;
;
;
.
Pachet B
 Ştiinţele naturii /geografia şi didactica predării acestora în învăţământul primar;
 Cunoaşterea naturii şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar;
 Educaţie civică /istoria şi didactica predării acestora în învăţământul primar;
 Educaţie civică şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar;
 Educaţie fizică şi didactica predării acesteia în învăţământul primar;
 Educaţie fizică şi didactica predării acesteia în învăţământul preprimar;
 Educaţie muzicală, educaţie plastică şi didactica predării acestora în învăţământul primar;
 Educaţie muzicală, educaţie plastică şi didactica predării acestora în învăţământul preprimar.
Complementare 2
i emoţionale;
– vârsta preşcolară şi şcolară mică;
;
;
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Disciplinele din cadrul acestui modul sunt de 3 feluri:


cele care presupun 9 ore de tutoriale (Curriculum , Instruire, Evaluare )



cele care presupun câte 6 ore de tutoriale (complementar 1 pachet A și pachet B )



cele care presupun câte 5 ore de tutoriale (Didactica Limbii Române, Didactica matematicii și
disciplinele din Complementar 2).

În total veți parcurge doar 6 discipline.
În afara orelor destinate activităților tutoriale trebuie să dedicați un număr de ore pentru rezolvarea temelor
intermediare și a temelor finale.
Fiecare cursant va alege conținuturile specifice propriului nivel de predare, respectiv învățator/e- sau
educator/e chiar dacă în orar nu s-au operat diferențieri pe grupe pornindu-se de la acest criteriu

De reținut!!
•

Consultați orarul modulului 2 postat pe pagina principală a site-ul proiectului http://www.rifse.uaic.ro/;

•

Consultați
periodic
http://www.rifse.uaic.ro/

•

Accesați platforma Blackboard și citiți sau descărcaţi cursurile de pe platformă;



Parcurgeți TOATE cele 6 discipline pentru a obține cele 30 de credite corespunzătoare modulului 2
Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice;

•

Nu aveți obligația să accesați platforma o dată cu formatorii! În orar se menționează orele la care d-lor
răspund întrebărilor dvs, dar întrebarile pot fi adresate oricând în timpul zilei;

•

Activitatea dvs constă în lecturarea materialelor de curs postate pe platforma, în rezolvarea temelor
intermediare și a temei finale, în participarea activă la tutoriate;

•

Evaluarea în cadrul activității de formare este de 3 tipuri:

postate

pe

pagina

principală

a

site-ul

proiectului

O evaluare parțială. Aceste evaluări sunt propuse după parcurgerea unei secțiuni din cadrul
cursului curent; se realizează pe baza unor întrebări cu variante de răspuns închise, cu alegere
unică (click pe varianta corectă); răspunsurile corecte la aceste evaluări “deschid” următoarele
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secțiuni ale cursului; fiecare cursant va răspunde când dorește la aceste întrebări iar validarea
răspunsurilor este făcută de ordinator.
•

O evaluare a disciplinei. Se realizează pe baza unei Teme de Control – precizări asupra
acesteia vor fi oferite de către fiecare tutore responsabil de disciplină; după redactare, aceasta va
fi trimisă prin e-mail tutorelui la data precizată în orar. O variantă tipărită a fiecărei teme de
control de la fiecare disciplină (în total 6) va fi păstrată de cursant pentru a fi inclusă în
portofoliul final.

•

O evaluare finală a modulului. Aceasta se realizează pe baza unui portofoliu întocmit de
cursant care va cuprinde toate cele 6 Teme de Control de la disciplinele parcurse. Această
evaluare este de tip “față-în-față” ; cursantul se va prezenta în fața unei comisii cu portofoliul
întocmit, într-una din locațiile acreditate (Iași, Piatra Neamț, Roman, Suceava, Oradea, Galați).
Deplasarea în aceste locații le revine cursanților. Perioadele în care vor fi programate aceste
evaluări vor fi anunțate în timp util pe pagina proiectului RIFSE.

•

Fiecare formator/tutore va face precizările necesare cu referire la criteriile, condițiile, formele
de evaluarea la disciplina respectivă.

•

Neîndeplinirea obligațiilor școlare și absența de la evaluarea finală a modulului poate atrage
după sine sistarea subvenției și/sau neacordarea atestatului de formare.

Vă mulțumim și vă dorim succes!
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