
Formator Mihaela seusan

Timp 

(min.)

Ora de 

începere

Ora de 

finalizare 
Modulul 5: Evaluarea proiectelor 

10 14:00 14:10 Revizuirea modulelor anterioare

5 14:10 14:15 Trecerea în revistă a modulului 5 

15 14:15 14:15

Lucrul în perechi şi discutarea opiniilor. Folosirea feedback-ului în scopul 

îmbunătăţirii produselor "elevilor” 

 Discutaţi cu un coleg propriul produs-model creat pentru elevi

20 14:30 14:50
Practici pedagogice: Implicarea elevilor în procesul de evaluare Discutaţi 

modalităţi de implicare a elevilor în procesul de evaluare

40 Activitatea 1: Analiza strategiilor de evaluare

10 14:50 15:00

 Pasul 1: Reflectii asupra evaluării practicate la clasă 

    

30 15:00 15:30

  Pasul 2: Discutarea planului evaluării 

     Treceţi în revistă şi discutaţi planuri de evaluare pentru identificarea ideilor pe care 

le puteţi folosi în propriul plan de evaluare; marcaţi prin culoare şi adăugaţi 

comentarii la planurile de evaluare descărcate

15 15:30 15:45 Pauza

Activitatea 2: Crearea strategiilor de evaluare

20 15:45 16:05

  Pasul 1: Focalizarea pe propriul plan de evaluare 

     Identificaţi instrumentele de evaluare necesare unităţii dvs.; realizaţi o primă 

schiţă a Rezumatului evaluării 

10 16:05 16:15
 Pasul 2: Planificarea evaluării produselor din perspectiva elevilor

     Planificaţi o evaluare sumativă destinată produselor-model “ale elevilor”

45 16:15 17:00

 Pasul 3: Crearea unei evaluări a produselor din perspectiva elevilor

     Folosiţi aplicaţia Intel® Education Assessing Projects pentru a crea o evaluare 

sumativă

45 17:00 17:45

 Pasul 3: Crearea unei evaluări a produselor din perspectiva elevilor

     Folosiţi aplicaţia Intel® Education Assessing Projects pentru a crea o evaluare 

sumativă

15 17:45 18:00 Pauza

Activitatea 3: Revizuirea produselor din perspectiva elevilor

15 18:00 18:15
  Pasul 1: Revederea notiţelor de la autoevaluare şi interevaluare

60 18:15 19:15
  Pasul 2: Revizuirea produselor din perspectiva elevilor în concordanţă cu evaluarea 

propusă

In timpul acestei activitati se poate lua pauza de 15 minute

30 19:15 19:45

Activitatea 4: Revizuirea Planului unităţii de învăţare 

  Finalizaţi Rezumatul evaluării folosind Descriptorii pentru evaluare ; revizuiţi-vă 

Demersul didactic 

15 19:45 20:00 Activitatea 5: Reflectarea asupra propriei învăţări 

  Pasul 1: Trecerea în revistă a modulului

     Treceţi în revistă întrebările şi punctele cheie ale Modulului 5 de la pag. 5.21

10 20:00 20:10

Planificarea în avans a activităţii 

  Evaluaţi-vă produsul-model creat cu propriul instrument de evaluare; asiguraţi-vă 

că ambele ţintesc aceleaşi obiective operaţionale; identificaţi modificările necesare 

pentru ambele produse create de dvs.
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