
Pavel CERBUȘCA, doctor în pedagogie 

FIȘĂ DE ANALIZĂ  
a activității didactice din perspectiva 

strategiei formării competențelor cu caracter de integrare socială 
 

Cadrul didactic   

……………………………………………………………… 

Subiectul studiat   

……………………………………………………………… 

Grad didactic   

……………………………………………………………… 

Clasa   

……………………………………………………………… 

Disciplina de 

studiu 

 

……………………………………………………………… 
prezenți/absenți  

……………………………………………………………… 

 

OBIECTIVELE ASISTENȚEI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obiectivele 

operaționale  

de cunoaștere/înțelegere/aplicare -  .................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 de analiză/sinteză/evaluare – 

.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 de integrare – ........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Denumirea competenței formate la elevi ……………………………………………………………………………………………………. 
INDICATORI Analize, observații, constatări, sugestii Apreciere 

Activizarea 

/evocarea 

elevilor  

- natura solicitărilor adresate elevilor cu referire la competența formată; 

- stimularea potențialului creativ al elevilor în continuare; 
- activizarea elevilor cu dificultăți de învățare, pornind de la inteligențele lor. 

 

Corelarea 

climatului 

afectiv-

emoțional 

- stimularea interesului pentru cunoaștere/învățare, evaluare; 

- favorizarea satisfacției reușitei fiecărui elev; 

- crearea unui climat de dialog constructiv, de cooperare; 

- încurajarea manifestării independente, creativității, participării; 

 

Realizarea 

obiectivelor 

operaționale 
preconizate 

- anunțarea obiectivelor operaționale și discutarea lor; 

- precizarea subiectelor/componentelor ce vor fi realizate la lecție; 

- modalități de organizare a reflecțiilor și a situațiilor de consolidare. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Materialul 

didactic și 
mijloacele de 

învățământ  

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Metodele și 
procedeele 

folosite 

tradiționale/interactive 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Relațiile 
profesor-elev și 
elev-elev 

- relații bazate pe raporturi profesor – elev; 

- relații bazate pe elev – elev (de cooperare, ajutor reciproc etc.); 

- relații bazate pe autoritatea profesorului. 

 

Valorificarea 

educativă a 

activității 

- formarea de convingeri, atitudini, comportamente; 

- stimularea gândirii pozitive și analizei valorilor; 

- specificarea criteriilor de reușită și notarea activității elevilor  

 

Debrifarea 

activității 
împreună cu elevii 

- valorificarea elementelor participării active a elevilor; 

- analiza demersului didactic și propuneri de îmbunătățire pe viitor 

- încurajarea autoaprecierii și aprecierea reciprocă a elevilor. 

 

Lucrul pentru 

extindere 

- propunerea sarcinilor la nivel individualizat și diferențiat; 

- sarcini imediate (1-2 săptămâni) și de perspectivă (proiecte în comunitate). 
 

Propuneri de 

îmbunătățire a 
activității 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………... 

Aprecierea activității 
cadrului didactic 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 

Semnătura: a) asistent ………………..……………………           b) Cadrul didactic…………….…………………………………………… 



Pavel CERBUȘCA, doctor în pedagogie 

 

FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE 
 

Numele cadrului didactic evaluat  …………………………………   Vechimea în muncă   ……… Grad didactic ……………. 

Clasa   ………………………. Data     ……………………..     Disciplina de învățământ ………………………………………… 

Obiectivul asistenței ……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obiectivele operaționale ale activității didactice  ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Subiectul lecției ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr. INDICATORI APRECIERE 

I.  Pregătirea pentru activitatea didactică  

1. Proiectarea activității didactice din perspectiva implicării elevilor în calitate de subiecți ai educației  

2. Capacitatea de formulare a obiectivelor operaționale (cognitive, afective, psihomotorii)  

3. Informarea și documentarea științifică  

4. Asigurarea condițiilor organizatorice și metodice de realizare a obiectivelor preconizate  

II.  Calitatea și eficiența activității didactice  

1.  Desfășurarea activității didactice (captarea atenției, motivația elevilor, enunțarea obiectivelor pe înțelesul 

elevilor, implicarea interactivă, reflecția, debrifarea activității, planificarea extinderii, foll-ap) 

 

2.  Rigoarea cunoștințelor științifice și asigurarea tehnologică a activității  

3.  Valorificarea valențelor educaționale din perspectiva utilizării cunoștințelor în situații cotidiene  

4.  Corelarea inter -    și intradisciplinară  

5.  Caracterul aplicativ și punerea în practică a aspectelor educative  

6.  Anticiparea dificultăților de învățare și explorarea lor  (educația incluzivă)  

III. Eficiența metodologiei didactice  

1.  Selectarea și utilizarea metodelor de predare-învățare în funcție de obiective și conținuturi  

2.  Îmbinarea formelor de organizare a activității (frontală, pe grupe, individuală)  

3.  Raportul dintre strategiile didactice și cel formativ-participative  

4.  Strategiile de individualizare și diferențiere  

5.  Preocuparea pentru formarea stilului de muncă intelectuală  

6.  Creativitatea și participarea elevilor în conducerea activității    

7. Consolidarea cunoștințelor în cadrul activității și sugestii pentru acțiunile ulterioare  în comunitate  

IV.  Calitatea activității de evaluare  

1. Preocuparea pentru evaluarea orală, formativă, stimulativă, diferențiată  

2. Relația itemi  (întrebări-obiective) - axarea pe interogarea multiprocesuală  

3. Progresul școlar raportat la secvența inițială  și la inteligențele elevilor  

4. Conținutul evaluării (cunoștințe, capacități, atitudini)  

5. Formularea corectă a aprecierilor evoluative pe parcursul activității didactice  

6. Sarcini de extindere  (de scurtă și de lungă durată), asigurarea feed-back-ului  

V. Relația interpersonale (profesor-elev; elev-elev)  

1. Strategia întrebărilor și adresărilor, aprecierilor reciproce, completări ale grupurilor  

2. Stilul cadrului didactic (imperativ, permisiv, participativ)  

3.   Crearea unui climat psihologic afectiv pozitiv  

VI. Aprecierea nivelului de pregătire a elevilor  

1. Comportamentul elevilor pe parcursul activității didactice și legătura cu situațiile cotidiene  

2. Aplicarea unor probe de control  

3. Motivarea și formarea capacităților de autoevaluare   

 

Recomandări …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Semnătura:  Evaluator   ……………………………….                          Cadrul didactic ………………………………… 


