RAPORT
Privind desfăşurarea activităţilor de celebrare a Zilei Mondiale a Calităţii în cadrul
Catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice
din 12 noiembrie 2015
S-au desfăşurat:
Masă rotundă “Alternative acţionale de formare a calităţii didactice în cadrul paradigmei
postmoderne predare –învăţare prin perspectivele tehnologiilor informaţionale” în cadrul
catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice.
Au participat membrii catedrei.
Leşco Victoria, lector universitar, magistru în ştiinţe politice a informat membrii catedrei
privind elaborarea testelor, itemelor de evaluare a studenţilor şi cursurilor online la disciplinele
Politologie şi ICUN pe platforma Moodle.




Schimb de idei privind activitatea de evaluare curentă cu alte catedre în cadru
Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport şi alte instituţii de învăţământ superior.
Au participat:
1. Departamentul „Asigurarea calităţii şi dezvoltare curriculară”, din cadrul UPS „I.
Creangă” din Chişinău. Şeful Departamentului – Lapoşin Emilia, doctor în pedagogie,
conferenţiar universitar, Rusnac Tatiana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.
2. Catedra Asistenţă Socială, din cadrul UPS „I. Creangă” din Chişinău: Rotaru Maria,
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Frunze Olesea, lector superior, doctorandă.
S-a discutat forme şi tipuri de evaluare a studenţilor la disciplinele psihopedagogice şi
socioumanistice
Tipuri şi forme de evaluare
iniţială
 Chestionar
–
repere
teoretice;
 Participare interactivă:
brainstorming, scriere liberă,
completarea enunţurilor



continuă
 Referat;
 Studiul de caz;
 Discutarea
situaţiilor
selectate din timp – mese
rotunde, lucrul în grup;
 Sarcini
didactice
–
cunoaştere, aplicare, integrare;
 Evaluarea asistată de
calculator

sumativă
 Examen în scris – testul
sumativ:
- itemi cu răspuns scurt –
completarea unei afirmaţii,
diagrame;
- itemi de tip rezolvare de
probleme – identificarea
problemei, propunerea unor
soluţii,
formularea
concluziilor;
- itemi
de
tip
eseu
nestructurat – compararea
unor aspecte, relaţia cauză
efect, justificare, concluzii,
creaţie.

Masă rotundă cu genericul “Calitatea vieţii profesorului contemporan” în cadrul
disciplinei Psihologia educaţiei fizice, a fost organizată şi desfăşurată de către Lupuleac
Victoria, doctor în ştiinţe pedagogice, lector superior, cu studenţii gr. 311 EF, an III.
Au fost abordate probleme privind formarea iniţială şi continuă a profesorului modern

