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  Avizat 

 în Consiliul de Administrație  

al Colegiului Național Pedagogic „Dumitru Panaitescu Perpessicius” Brăila 

din data de 04.03.2021 

 

 

 

 

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI 
 

INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASA ÎN PROFILUL POSTULUI 
 
 

Numele şi prenumele candidatului __________________________________________________ 

 

Disciplina _______________________________________________________________________ 

 

Data _________________ 

 

Analiza Aspecte evaluate / criterii 
Punctaj 

Maxim Realizat 

Lecţie 1. Proiectarea activităţii didactice 

- Corelarea elementelor proiectării didactice: 

- Stabilirea obiectivelor operaţionale (conform 

curriculumului, adecvare la particularităţile grupului de 

elevi); 

- Succesiunea logică a secvenţelor de lecţie şi concordanţa 

evenimentelor cu tipul de lecţie abordat: 

- relaţionarea intra şi interdisciplinară; 

- intra şi cross-curriculară; 

- perspectiva în raport cu unitatea de învăţare; 

- relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor. 

 

5 

 

 

 

5  

 - Conţinut ştiinţifico-aplicativ: 

- Selectarea conţinuturilor adecvate obiectivelor 

(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, 

consistenţă) 

2,5 

 

 - Metode şi mijloace didactice 

- Tipul, calitatea şi diversitatea strategiilor şi metodelor 

didactice incluse în cadrul proiectării activităţilor 

didactice de predare-învăţare-evaluare: 

- varietate; 

- oportunitate; 

- originalitate; 

- eficientă. 

5 
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Analiza Aspecte evaluate / criterii 
Punctaj 

Maxim Realizat 

 2. Desfăşurarea activităţii didactice: 

- Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei; respectarea 

programelor şcolare în vigoare; 

- Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor; 

- Organizarea informaţiilor transmise; stabilirea ideilor 

ancoră; 

- Realizarea de corelaţii interdisciplinare (dacă este 

posibil); 

- Claritatea explicaţiilor; gradul de accesibilizare a 

conţinuturilor; 

- Identificarea şi utilizarea cunoştinţelor şi a experienţei 

anterioare a elevilor; 

- Împărţirea sarcinii de învăţare în paşi mici de 

realizare, urmărind succesiunea logică a secvenţelor; 

- Preocuparea pentru asigurarea caracterului practic- 

aplicativ al cunoştinţelor; 

- Strategia didactică realizată: 

- metode, tehnici şi procedee de predare-învăţare 

utilizate; 

- activităţi de învăţare (diversitate, grade diferite 

de dificultate); 

- forme de organizare a activităţilor elevilor; 

- mijloace de învăţământ. 

- Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiei 

didactice (metode, tehnici, instrumente de evaluare); 

- Oferirea feed-back-ului constructiv privind învăţarea 

şi progresul elevilor; 

- Conducerea activităţii didactice: 

- stil de conducere; 

- crearea motivaţiei necesare, încurajarea 

elevilor şi stimularea interesului pentru studiu; 

- dozarea sarcinilor; 

- comunicarea cu elevii; 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

 - Tema pentru acasă (relevanţa şi legătura cu  

activităţile desfăşurate la clasă). 
2,5 
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Analiza Aspecte evaluate / criterii 
Punctaj 

Maxim Realizat 

 - Competenţe profesionale şi metodice: 

- de cunoaştere: gradul de stăpânire, organizare  

şi prelucrare a informaţiei; 

- de execuţie: rapiditatea, precizia acţiunilor şi  

distributivitatea atenţiei; 

- de comunicare: fluiditatea, concizia şi  

acurateţea discursului, captarea şi păstrarea  

interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea  

diferenţiată; 

- de evaluare. 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

 - Competenţe sociale şi de personalitate: 

- sociabilitate, degajare, comunicativitate,  

registre diverse de limbaj; 

- echilibru emoţional, rezistenţă la stress; 

- ingeniozitate, flexibilitate; 

- fermitate, toleranţă, rigurozitate, obiectivitate. 

 

2,5 

 

2,5 

2,5 

2,5 

 

TOTAL 100  

 

 

EXAMINATOR ________________________________ 

SEMNĂTURA _________________________________ 

 

 

Am luat la cunoştiinţă, 

Candidat: ____________________________________ 

Semnătura: ___________________________________ 

 


