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    Nr. 86 / 23.11.2020 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 23.11.2020 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 23.11.2020 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 23.11.2020 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 24.11.2020 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR 
DIDACTICE 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 
Nr. de exemplare: 
Pagina 01 din 14 

Nr.   86 / 23.11.2020 Cod document PO 86 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 23.11.2020 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

23.11.2020  

3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

24.11.2020  

3.4. Aplicare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic 

 Cadre 
didactice 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

24.11.2020  

3.5. Informare Conform 
Deciziei 

Personal 
didactic 

 Cadre 
didactice 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

23.11.2020  

3.6. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

23.11.2020  

3.7. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

23.11.2020  

3.8 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

23.11.2020  

3.9 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
 
4. SCOPUL 

 
 4.1 Stabilește modul de realizare a asistenței la ore a cadrelor didactice. 

Procedura operațională reglementează procesul privind desfășurarea asistenței la ore a 
cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ – Școala Gimnazială nr.39 – București. 

Procedura operațională definește modul și mijloacele de realizare a activității specifice în 
scopul monitorizării și asigurării calității procesului educațional pe parcursul anului școlar. 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
4.3. Asigură monitorizarea activităţii didactice, procedura este aplicabilă personalului 

didactic al școlii, atât în modul de lucru traditional, la școală, cât și prin intermediul tehnologiei și 
internetului în sistem online. 

4.4. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului 
didactic. 

4.5. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar 
pe director, în luarea deciziei. 

4.6. Stabileşte sarcini la nivelul circuitului documentelor necesare acestor activităţi. 
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5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1. Procedura operatională se aplică personalului didactic al unității de învățământ Școala 
Gimnazială nr.39 – București, implicat în procesul educational specific.  

5.2. Activitatea este relevantă ca importanță, fiind operațională procedural distinct în cadrul 
unității. 

5.3. De activitatea procedurală depind alte activități din cadrul unității, datorită rolului pe 
care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 

5.4. Domenii implicate în procesul activităţii: 
5.4.1. Compartiment management educational:  

- Conducerea unității,  
- Comisia C.E.A.C.; 

5.4.2. Departamentul educativ:  
- Comisia de curriculum,  
- Responsabili arii curriculare, 
- Cadre didactice. 

 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea  educației  naționale nr.1/2011,  cu completările și modificările ulterioare; 
- OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității educației în România; 
- Standardele ARACIP privind evaluarea unităților de învățământ preuniversitar; 
- OMEC nr.5447/2020 – Anexa – Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar; 
- OMEC nr.4135/2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuității procesului de 
învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar; 
- Ordin + Anexa – OMEC nr.5545/2020 - Metodologie - Cadru privind desfășurarea activităţilor 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

6.2. Legislaţie secundară 
- Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.387 din 07.05.2018; 
- Instrucţinea nr.1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern 
managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 
600/2018. 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Circuitul documentelor;    
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- Ordine şi metodologii emise de MEC;  
- PO 79 – SG 39 privind organizarea și desfășurarea activităților suport pentru învățarea on-line; 
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- Plan de măsuri nr.1806/21.10.2020, în vederea desfășurării activităților instructive-educative în 
sistem online în Școala Gimnazială nr.39 – București, în perioada suspendării cursurilor față în 
față ;  
- Alte acte normative. 
 
 
 
7. DOCUMENTE CONEXE 

• Decizia internă Nr. 1015 / 01.09.2020 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Grafic asistențe cadre didactice; 
• Anexa 2 – Grafic revenire asistențe cadre didactice; 
• Anexa 3 – Fișă de observare a lecției; 

 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
8.1. Generalităţi: 

8.1.1. Tematica asistenței la ore a cadrelor didactice vizează domenii ca: 
- Managementul calității; 
- Managementul clasei; 
- Managementul resurselor; 
- Metodica, didactica, pedagogia; 
- Alte domenii. 
În funcție de domeniile abordate, asistența la oră a cadrului didactic poate fi efectuată de 

conducerea unității (director / director adjunct) și/sau C.E.A.C. (membru comisie) și/sau 
responsabil arie curriculară. 

8.1.2. Obiectivele asistenței la ore a cadrelor didactice vizează competențe de: 
- Comunicare (cadru didactic-elev, cadru didactic-cadru didactic, cadru didactic-părinți); 
- Proiectare (planificarea și proiectarea activităților instructive-educative, a 

curriculumului optional sau a activităților extracurriculare); 
- Management educational (asigurarea mijlocelor de învățământ, a materialului și/sau 

auxiliarelor didactice, organizarea și amenajarea mediului educational, conducerea procesului 
didactic); 

- Evaluarea (elaborarea și utilizarea instrumentelor de evaluare, înregistrarea și 
valorificarea rezultatelor elevilor); 

- Dezvoltare profesională (identificarea nevoilor de formare și planificarea activităților 
metodice, participarea la activități de formare și valorificarea achizițiilor). 

 
8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista documentelor 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6 și 7. 
8.2.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa 

modalitatea de implementare a activității procedurate. 
8.2.3. Circuitul documentelor 
- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către personalul unității 

a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura 
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conform listei cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale. 

 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale și digitale 

− Tehnică de calcul (PC, laptop, tablet, telefon mobil); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax, internet, platformă educațională; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, avizier, etc. 

 
8.3.2.  Resurse umane 

− Conducerea unității școlare; 
− C.E.A.C.; 
− Toate cadrele didactice; 
− Serviciile și compartimentele prevăzute în organigrama unității de învățământ; 

8.3.3. Resurse informaţionale 
− Acte normative în vigoare; 
− Baza de date privind cadrele didactice cuprinși în unitatea de învăţământ; 
− Documentele conţinute în dosarul personal; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.3.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

 
8.4.  Modul de lucru: 

Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: noiembrie a.c. 
 

Pasul 2  
Aplicarea procedurii operaționale 
 În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 
aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activităților de asistență la ore a cadrelor 
didactice. 

Termen:  noiembrie a.c. 
 

Pasul 3  
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 

La nivelul unității de învățământ, conducerea școlii, în urma consultării Comisiei de 
curriculum și C.E.A.C. elaborează graficul anual de asistență la ore, în baza prezentei proceduri, 
fiecărui compartiment, serviciu, departament îi revin atribuții și responsabilități în procesul de 
organizare și desfășurare a activității specifice.  

Termen:  noiembrie a.c. / anual - septembrie 
 

Pasul 4  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 
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La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 
 
8.5. Descrierea procedurii 
8.5.1.  Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor specifice  
Activitatea de asistență la ore a cadrelor didactice va fi efectuată de către persoanele 

desemnate, conform graficului de asistențe la ore întocmit de conducerea școlii în urma consultării 
Comisiei de curriculum și C.E.A.C, document prezentat Consiliului profesoral și avizat de 
Consiliul de administrație al unității de învățământ. 

 
8.5.2.  Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: 
Asistențele la ore se vor realiza în conformitate cu orarul unității de învățământ, în funcție 

de scenariul în care funcționează aceasta, cu respectarea anumitor etape. 
A. Asistențele la ore în scenariul verde, respectiv galben-hibrid, se vor derula conform 

graficului avizat și afișat în cancelarie / postat online.  
 Asistența la oră va fi comunicată cadrelor didactice, de către conducerea unității, cu cel 
puțin o zi înainte, prin intermediul asistenților. 

Asistențele de revenire se vor programa întrun grafic anexat graficului anual de asistențe 
la ore, în care se va indica la rubrica “Observații” aspectul/aspectele vizate și motivul/motivele. 

În cazul asistenței la ore derulată în scenariu roșu (sistem online), cadrul didactic comunică 
în timp util, conducerii școlii, toate informațiile necesare privind accesul la platformă/aplicația 
informatică utilizată la nivelul unității de învățământ (date privind ziua, clasa, ora, disciplina, 
inclusiv link-ul de conectare/parola de acces pentru activitatea de online meeting). 

Asistenții se vor conecta respectând același algoritm cu grupa de elevi care învață în sistem 
online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfășoară asistența. 

Orice modificare/eroare de conectare/alte situații neprevăzute, care intervin în organizarea 
și/sau desfășurarea lecției asistate se va semnala, iar asistentul/asistenții împreună cu conducerea 
școlii vor identifica și adopta o soluție alternativă pentru finalizarea activității, fapt care se va 
consemna în documentele de asistență (fișa de asistență/grafic de revenire în asistență). 

La încheierea asistenței/asistențelor, cadrele didactice asistate vor ține legătura cu 
asistentul/asistenții pentru finalizarea procesului (discuții, concluzii, măsuri, 
completarea/semnarea fișei de asistență). 

 
B. În cadrul asistenței la oră, în funcție de tematica și obiectivele propuse, 

asistentul/asistenții vor observa activitatea la clasă, și pot urmări: 
- Realizarea documentelor de proiectare didactică; 
- Realizarea documentelor de evaluare a elevilor; 
- Pregătirea pentru lecție; 
- Susținerea lecției din punct de vedere metodic, didactic, pedagogic; 
- Participarea elevilor la activitate; 
- Deontologia cadrului didactic; 
- Realizarea de activități remediale; 
- Stiluri de lucru, etc. 
În cadrul discuțiilor finale, cadrul didactic asistat realizează o autoevaluare a activității 

suspuse asistenței.  
 

C. Se va verifica mapa profesorului, după caz, urmărindu-se: 
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- Proiectarea didactică (planificări calendaristice ale disciplinei/disciplinelor din 
încadrare, proiectele unităților de învățare, curriculum școlar în vigoare la disciplina/disciplinele 
din încadrare); 

- Evaluarea și notarea elevilor (existența fișelor de protecție a muncii pentru orele de 
laborator/educație fizică, fișe de evaluare inițială/continuă/sumativă, instrumentele și mijloacele 
de evaluare aplicate elevilor); 

- Materiale și mijloace didactice utilizate (standard, uzuale sau de concepție proprie, 
teste, fișe de lucru/evaluare, aplicații/anexe, auxiliare, suport de curs, etc.); 

- Alte documente (privind elevi cu C.E.S., recuperare, pregătire suplimentară, C.D.Ș., 
S.D.S., consiliere și orientare școlară, etc.). 

8.5.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele vizate din unitate (vezi 

punctul 5.4.). 
 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
  9.1. Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități: 

a) verifică şi aprobă prezenta procedură operațională, informează și o supune validări  
consiliului profesoral; 

b) în urma consultării Comisiei de curriculum și C.E.A.C., realizează graficul anual de 
asistențe la ore, îl prezintă Consiliului profesoral și îl validează în Consiliul de administrație al 
școlii;  

c) vor asigura informarea cadrelor didactice privind graficului de asistențe la ore, prin 
afișare în cancelarie / postare online; 

d) informează, prin intermediul asistenților, cu cel puțin o zi înainte, cadrele didactice ce 
urmează a fi asistate; 

e) Monitorizează și intervine în sprijinul derulării și realizării activității în concordanță cu 
graficul de asistențe avizat; 

f) îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile ce derivă din prezenta procedură operațională 
și legislația specific aplicabilă. 

 
 

 9.2. Cadrele didactice: 
a) sunt informate și validează prezenta procedură operațională în cadrul ședinței 

Consiliului profesoral; 
b) sunt informate cu privire la existența graficului de asistențe la ore, prin afișare în 

cancelarie / postare online; 
c) în cazul asistenței la ore derulată în scenariu roșu (sistem online), comunică în timp util, 

conducerii școlii, toate informațiile necesare privind accesul la platformă/aplicația informatică 
utilizată la nivelul unității de învățământ (date privind ziua, clasa, ora, disciplina, inclusiv link-ul 
de conectare/parola de acces pentru activitatea de online meeting); 
 d) asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la activitatea didactică 
asistată; 
 e) nu înregistrează și nu difuzează activitatea didactică asistată. 
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 9.3. Asistenții 
 a) sunt desemnați de conducerea unității, și cuprinși în graficul de asistențe la ore,  pentru 
a desfășura activitatea specifică; 
 b) asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la activitatea didactică 
asistată; 
 c) nu înregistrează și nu difuzează activitatea didactică asistată; 
 d) întocmesc fișa de observare a orei și o depun în dosar, la conducerea unității; 

e) îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile ce derivă din prezenta procedură operațională. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC X X X   X   
2. Director  X X X   X X 
3. Membrii CA        X 
4. Cadre didactice X        
5. Reasponsabili arii curriculare X  X      
6. Comisia de curriculum X X       
7. Secretariat X   X X    

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
Procedură operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. 
Proces educaţional optim 

• ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în 
vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi 
fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate; 

3. 
Învățare on-line 

• învățarea prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de 
comunicare, în situații speciale/perioada suspendării cursurilor 
școlare 

4. Activitatea didactică  • este forma de organizare a procesului didactic școlar, ce implică  
ore de predare-învățare-evaluare. 
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10.2. Abrevieri 

 
Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

• activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea 
asigurând derularea procesului didactic, în formele specifice. 

5. 
Asistența la ore 

• reprezintă un instrument de evaluare internă,  îndrumare și control 
a activității cadrului didactic în cadrul procesului de predare – 
învățare – evaluare. 
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3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 3 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 8 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 9 

12. Cuprins 9 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE 
 ( Cod document PO 86 SG 39 ) 

 
 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
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14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
ANEXA 1 – GRAFIC ASISTENȚE CADRE DIDACTICE - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE 
( Cod document PO 86 SG 39 ) 

 
 

 
 

GRAFIC DE ASISTENȚE LA ORE 
 

Prezentat în CP din ...… / …… / 202 … 

Aprobat în CA din ...… / …… / 202 … 

 

Avizat, 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.39 - București 

Perioada: Semestrul I / II, An școlar 202… - 202… 

Nr.  
Crt. 

Cadru didactic asistat 
(nume și prenume) Disciplina Clasa Ziua Ora Asistent/Asistenți 

(nume și prenume, funcție) Observații 

1 

     1. 
 

 

2. 
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3. 
 

2 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

3 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

… 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

n 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

 

 

ANEXA 2 – GRAFIC REVENIRE ASISTENȚE CADRE DIDACTICE - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE 
 ( Cod document PO 86 SG 39 ) 

 
 
 
 

GRAFIC DE ASISTENȚE LA ORE 
(REVENIRI) 

 

Avizat, 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr.39 - București 

Perioada: Semestrul I / II, An școlar 202… - 202… 

Nr.  
Crt. 

Cadru didactic asistat 
(nume și prenume) Disciplina Clasa Ziua Ora Asistent/Asistenți 

(nume și prenume, funcție) Observații 

     1.  



 

13/14 
 
 

1 

 
2. 
 
3. 
 

2 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

3 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

… 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

n 

     1. 
 

 

2. 
 
3. 
 

 

 

ANEXA 3 – FIȘA DE OBSERVARE A LECȚIEI - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE 
 ( Cod document PO 86 SG 39 ) 

 
 

 
                                          București, Sector 2, Șos. Colentina, Nr. 91 

                                     Tel./Fax: +4021 240 30 25 
                                          E-mail: scoalagimnaziala39@gmail.com 

                                      Website: www.scoala39.ro 
 

           Avizat, 
 

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI 
 

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 – BUCUREȘTI 
Data: …… / …… / 202… 
Numele și prenumele cadrului didactic asistat: .................................................................. 

mailto:scoalagimnaziala39@gmail.com
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Specialitatea: .............................................. 
Clasa: ................ 
Efectiv elevi: ....... Prezenți: ......... Absenți: ......... 
Disciplina la care se realizează asistența: ...................................................... 
Tema lecției: ..................................................................................................................................................................... 
Tipul lecției: ......................................................... 
 

ASPECT CRITERII DE EVALUARE CONSTATĂRI / APRECIERI 

Evaluarea 
activității 
cadrului 
didactic 

Planificarea și proiectarea activității didactice  
• Planificarea activității didactice 
• Proiectatea activității didactice 
• Corelarea elementelor proiectării didactice 
• Tipul, caliatea și diversitatea strategiilor și metodelor didactice incluse în cadrul 
proiectării activităților didactice de predare-învățare-evaluare 
• Elemente de creativitate în selectarea strategiilor și metodelor didactice 
• Elemente de tratare diferențiată a elevilor, incluse în cadrul proiectării didactice, în 
special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale 

Desfășurarea activității didactice  
• Concordanța activității didactice realizate cu planificarea și proiectarea didactică 
propusă 
• Cunoașterea conținuturilor disciplinei 
• Corectitudinea științifică a conținuturilor transmise 
• Organizarea informațiilor transmise 
• Claritatea explicațiilor 
• Strategia didactică realizată: 
- Metode și procedee utilizate, activități de învățare 
- Forme de organizare a activităților elevilor 
- Mijloace de învățământ 
• Respectarea particularităților clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea 
conținuturilor, predarea diferențiată, sarcini suplimentare) 
• Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiei didactice (tipuri de evaluare, 
metode) 
• Conducerea activității didactice (stil de conducere, crearea motivației necesare, 
încurajarea elevilor și stimularea interesului pentru studiu, dozarea sarcinilor, 
comunicarea cu elevii) 
• Teme de lucru (modul de utilizare, volum, individualizare) 
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ASPECT CRITERII DE EVALUARE CONSTATĂRI / APRECIERI 

Evaluarea 
activității 
elevilor 

Atitudinea față de învățare  
• Atitudinea și responsabilitatea elevilor față de rezolvarea sarcinilor de 
lucru din clasă și a lucrului suplimentar extraclasă 
• Relațiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu aceștia în procesul de 
învățare 
• Relațiile elevilor cu colegii, colaborarea cu aceștia în procesul de 
învățare 

Competențe dobândite de elevi  
• Competențele și nivelul competențelor specifice disciplinei demonstrate 
de elevi (cunoștințe, deprinderi, atitudini) 
• Gradul de utilizare a cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor în 
contexte noi de învățare) 
• Progresul realizat de elevi în timpul lecției 

Alte 
componente și 

observații 

Mediul educațional  
• Locul de desfășurare a lecției: la unitatea de învățământ / online 
• Dispunerea mobilierului în funcție de activitate 
• Dotarea, resursele materiale și auxiliarele curriculare utilizate în lecție 
• Expunerea materialelor / lucrărilor elevilor 
• Atmosfera generală la nivelul clasei 

Alte observații 
 

- autoevaluarea 

 

 
Recomandări: .................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

CALIFICATIV: ..............  CADRU DIDACTIC: .............................................. 

           ( FB / B / S )    ( Nume și prenume, Semnătura )         ............................ 
 
  
 
 Data întocmirii raportului scris: ........ / ....... / 202... 
 
 
 
 Asistent: ........................................................ 
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( Nume și prenume, Semnătura )               ............................ 


