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Portofoliu didactic de evaluare

pentru învăţământul preuniversitar – liceal
Portofoliul didactic de evaluare conţine următoarele:
1. 1(unu) referat la una din disciplinele de învăţământ conform planul de
învăţământ al pregătirii psihopedagogice specifice nivelulul 2.
2. 1(una) Fişă psihopedagogică a elevului(nivel liceal)
3. 1(unu) model Programă Analitică Disciplină Opţională(C.D.Ş) pentru o
disciplină

din

Aria

curriculară

specifică

domeniului

de

predare

al

absolventului/cursantului - pentru nivelul liceal.
4. Planificarea calendaristică la disciplina de specialitate a candidatului(pe
unităţi didactice şi pe lecţii) pentru un an şcolar în care disciplina este studiată pentru nivelul liceal.
5. 2(două) Proiecte Didactice( proiect didactic şi scenariu al desfăşurării
activităţii didactice) pentru două tipuri de lecţie diferite la disciplina de specialitate
a absolventului/cursantului – pentru nivelul liceal.

TEME pentru REFERATe:

DISCIPLINA: METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALE
1.
2.

3.

Cercetarea pedagogică. Clasificarea: cercetarea fundamentală(teoretică) , cercetarea aplicativă.
Etapele cercetării pedagogice: alegerea temei, documentarea, formularea ipotezei, metodica
cercetării, interpretarea datelor, redactarea .
Natura şi principiile metodologie ale cercetării educaţionale. Comprehensiunea.

4.

Cercetarea calitativă versus cercetarea cantitativă

5.

Ipotezele. Structura şi tipurile de ipoteze.

6.

Eşantionul. Tipuri, dimensiuni, alegerea eşantionului.

7.

Validitatea

8.

Fidelitatea

9.

Strategii de colectare a datelor in cadrul unei cercetari educationale

10.

Chestionarul

11.

Interviul

12.

Studiul de caz

13.

Experimentul pedagogic

14.

Prelucrarea si interpretarea datelor cercetarii educationale

15.

Utilizarea metodelor statistice in prelucrarea datelor cercetarii educationale

16.

Realizarea unei lucrari metodico stiintifice pedagogice

DISCIPLINA: PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR
EDUCAŢIONALE
1.

Proiectul între metoda didactică(predare-învăţare-evaluare) şi metodă practică de ameliorare,
dezvoltare, implementare

2.

Proiectul : matricea logică a unui proiect educational

3.

Proiectul : etape premergătoare elaborarii şi transpunerii practice

4.

Tipuri de proiecte educaţionale

5.

Tipuri de proiecte educaţionale in România şi Uniunea Europeană

6.

Modalităţi de evaluare a proiectelor educationale

7.

Categorii de factori participanţi la elaborarea unui proiect educational

8.

Analiza nevoilor in vederea realizarii unui proiect educational

9.

Analiza rezultatelor proiectului educational

10.

Particularitatile implementării unui proiect educational

11.

Proiecte educationale europene: de la strategii la implementare

12.

Instrumentatie software pentru managementul unui proiect educational

