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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1. “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala” 

Titlul proiectului: “Cominicare si performanta  sociala  prin noi strategii didactice in etica si pragmatica invatarii-

predarii interactive-EPIGON” 

Contract nr. POSDRU/87/1.3/S/62446 

 

INSTRUCTIUNI  
privind prezentarea portofoliului la programul TIC1 

 
Evaluarea cursantilor in vederea obtinerii certificatului de absolvire (impreuna cu 17 
credite si, eventual, subventia de 750 lei) va cuprinde doua etape: 
 
Etapa I. Evaluarea pe parcurs – 2 sedinte a cate o ora: 

Prima evaluare intermediara se va desfasura doar la CEPI.RC, testul cu 20 de 
intrebari fiind conceput de cei doi lectori.  

Cea de-a 2-a evaluare intermediara se va desfasura la SU, testul cu 30 de 
intrebari fiind conceput de cei 3 lectori care sustin aceste ore la respectiva grupa. 
 
Etapa II. Evaluarea finala – prezentarea portofoliului. 
 
Portofoliul individual va cuprinde doua lucrari, dupa cum urmeaza: 
 

a) Lucrarea 1 
 

Fiecare cursant va putea opta pentru una dintre temele furnizate de lectorul 
CEPI.RC. Aceasta tema va face referire la notiuni cuprinse in curriculum si va fi aleasa in 
primele ore de instruire, pentru a putea sa fie pregatita pe parcurs, cu sprijinul lectorului. 
Lucrarea se va incadra intre 10-20 pagini si va fi redactata in Microsoft Word, apeland la 
cat mai multe elemente/instrumente de editare prezentate la orele de instruire si 
respectand regulile de editare avansata invatate. O atentie deosebita trebuie acordata 
regulilor privind originalitatea si copyright-ul, in acest sens fiind necesara intocmirea unei 
liste de referinte bibliografice consultate, ce se va introduce la sfarsitul documentului, in 
text facand trimitere la referintele respective. Textul documentului trebuie sa fie original! 

 
b) Lucrarea 2 

 
  Tema acestei lucrari va fi dezvoltata in functie de locul de munca al cursantului. 
Astfel, fiecare cursant va intocmi un proiect de lectie, insotit de un document de analiza  
si o prezentare multimedia. 
 Pentru realizarea elementelor din lucrarea 2 vor fi utilizate urmatoarele 
instrumente: 
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- Microsoft Word – pentru proiect de lectie 
- Microsoft Excel – pentru documentul de analiza 
- Microsoft Power Point – pentru prezentare, care va fi sustinuta in fata comisiei de 

evaluare finala 
 

Analiza se va face pe baza unei simulari a desfasurarii lectiei proiectate si va 
cuprinde elemente de urmatorul tip: 

- Tabel si grafic privind numarul elevilor/copiilor participanti la lectie din totalul de 
inscrisi (grafic de tip „bar” si „pie”); 

- Tabel si grafic privind repartitia pe sexe a elevilor/copiilor participanti (grafic de tip 
„bar” si „pie”); 

- Tabel si grafic privind notele/calificativele obtinute de acestia (grafic de tip „bar” si 
„pie”); 

- Tabel cu materialele necesare pentru lectie, indicand valoarea acestora si valoarea 
lor totala;   
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