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          ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,GEORGE COȘBUCʺ  COȘBUC 

Localitatea:COȘBUC Strada: PrincipalăNumărul: 243 

Județul :Bistrița-NăsăudTelefon/Fax : 0263368017 

CUI : 29418363           Email : scoalageorgecosbuc@yahoo.com 

Aprobat  

în C.A. din data de ......................... 

 

 

PLANUL DE ASISTENȚE LA LECȚII 

An școlar 2017-2018 

                                                Semestrul I 
 

 

OBIECTIV 1 - evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza 

unei lecturi personalizate a programelor școlare,  planificările calendaristice și proiectele unităților 

de învățare. 

Aspecte vizate: 

- centrarea pe elev a demersului didactic; 

- personalizarea programelor școlare; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 

Indicatori de calitate: 

- exiatența planificărilor calendaristice și pe unități de învățare; 

- planificările sunt/nu sunt conforme prevederilor specifice în vigoare; 

- planificările sunt/nu sunt adaptate la specificul clasei; 

- existența elementelor de interdisciplinaritate, transdisciplinaritate; 

- planificările sunt/nu sunt vizate de director și responsabil CM. 

 

OBIECTIV 2 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza 

strategii didactice corespunzătoare învățământului bazat pe competențe. 

Aspecte vizate: 

- centrarea pe elev a demersului didactic; 

- învățarea prin cooperare; 

- utilizarea strategiilor interactice; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 

Indicatori de calitate: 

- existența proiectelor didactice; 

- demersul didactic este/nu este centrat pe formarea de competențe prin 

activități de învățare. 

 

OBIECTIV 3 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și implementa 

predarea integrată. 

Aspecte vizate: 

- integrarea conținuturilor; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 
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Indicatori de calitate: 

- caliatea științifică a informațiilor: fără greșeli/cu erori științifice; 

- există/nu există legături cu alte discipline. 

 

OBIECTIV 4 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elemente de 

evaluare în cadrul activităților de predare-învățare. 

Aspecte vizate: 

- forme de evaluare; 

- metode de evaluare; 

- instrumente de evaluare; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 

Indicatori de calitate: 

- obiectivitatea evaluării; 

- existența/neexistența dovezilor evaluării de progres; 

- feedback-ul acordat elevilor: constructiv/demoralizant; 

- existența/neexistența bateriilor de teste (inițiale, sumative), cu bareme, 

interpretare și măsuri de ameliorare a rezultatelor; 

- varietatea instrumentelor de evaluare; 

- testele sumative au/nu au structura celor date la examenele naționale. 

 

OBIECTIV 5 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elemente de 

evaluare alternativă în cadrul activităților de predare-învățare. 

Aspecte vizate: 

- portofoliul de activitate/portofoliul elevului; 

- probele orale; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 

Indicatori de calitate: 

- se utilizează/nu se utilizează autoevaluarea și interevaluarea; 

- existența structurii inițiale a portofoliilor; 

- realizarea portofoliului este/nu este coordonată inițial și pe parcurs; 

- existența portofoliilor de evaluare și de activitate (ale cadrului didactic și ale 

elevilor); 

- produsele activității se expun/nu se expun în sala de clasă sau în unitatea 

școlară. 

 

OBIECTIV 6 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia 

informației și a comunicării (TIC) în activitatea didactică. 

Aspecte vizate: 

- accesarea informației cu TIC; 

- prelucrarea informației cu TIC; 

- evaluarea cu ajutorul TIC; 

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 
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Indicatori de calitate: 

- utilizarea TIC se regăsește/nu se regăsește în proiectarea didactică; 

- sarcinile sunt/nu sunt diversificate (accesarea informației, prelucrarea și 

evaluarea). 

 

OBIECTIV 7 - evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de 

învățare diferențiată. 

Aspecte vizate: 

- centrarea pe elev a demersului didactic; 

- adaptarea sarcinilor din perspectiva inteligențelor multiple;  

- cuantificarea și corectarea disfuncționalităților. 

Indicatori de calitate: 

- există/nu există strategii de abordare diferențiată în documentele de 

proiectare curriculară; 

- există/nu există secvențele de învățare adaptate specificului clasei/elevilor; 

- există/nu există proecupări pentru stimularea performanței; 

- există/nu există preocupări pentru remedierea dificultăților de învățare ale 

elevilor cu cerințe speciale; 

- se utilizează/nu se utilizează strategii de gândire critică.  

 

 

 

 

PLANIFICAREA LUNARĂ A INTERASISTENȚELOR 

 ȘI ASISTENȚELOR LA LECȚII 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv  Termen/luna Număr inspecții 

planificate 

Număr inspecții  

     efectuate    

1    O1,O2,O3,O6 Octombrie 10 9 

2    O2,O3,O4,O5 Noiembrie  10 9 

3    O4,O5,O6,O7 Decembrie 7 6 

4    O3,O5,O6,O7 

 

 

Ianuarie 5 5 

 

 

                                                               DIRECTOR, 

                                                 Prof. Cira Ștefan Marian 
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GRAFICUL ASISTENȚELOR LA LECȚII DIN SEMESTRUL I  

                                                                            AN ȘCOLAR 2017-2018 
 

 

Nr. 

crt. 

Perioada  Profesor Clasa/ 

    grupa 

Data/ 

saptamana 

Disciplina  Calificativ 

acordat 

Observații 

1 Octombrie 

2017 
Parasca Mihaela Pregăti-

toare 

25.10.2017 A.V.A.P. FB  

2 Coman Adriana I 25.10.2017 M.E.M. FB  

3 Pavelea Petruța a-II 25.10.2017 M.E.M. FB  

4 Dumitru Georgeta a-VI-a 25.10.2017 Limba și literatura 

romana 

FB  

5 Ilișuan Ana Maria a-VIII-a 31.10.2017 Limba engleza FB  

6 Rauș Cristian a-VII-a 31.10.2017 Ed. fizica FB  

7 Felecan Sorin a-VIII-a 31.10.2017 Matematica FB  

       Două lecții deschise la 

Comisiile metodice 

1 Noiembrie 

2017 
Popu Florentina a-V-a 03.11.2017 Educatie tehnologica FB  

2 Someșan Dorina a-VIII-a  03.11.2017 Limba franceză FB  

3 Vartolomeu Alina a-VI-a  09.11.2017 Biologie FB  

4 Pavelea George a-VII-a  09.11.2017 Ed.religioasă FB  



 
 

6 
 

          ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,GEORGE COȘBUCʺ  COȘBUC 

Localitatea:COȘBUC Strada: PrincipalăNumărul: 243 

Județul :Bistrița-NăsăudTelefon/Fax : 0263368017 

CUI : 29418363           Email : scoalageorgecosbuc@yahoo.com 

5 Cira Voichița a-VI-a 24.11.2017 Ed.plastică FB  

6 Iacob Adriana a-VIII-a 27.11.2017 Chimie FB  

7 Parasca Nicolae a-III-a 27.11.2017 Limba și lit. romana FB  

      Două lecții deschise la 

Comisiile metodice 

1 Decembrie 

2017 
Zăgrean Todorina Gr.Mixtă: 

Mică+mij-

locie 

07.12.2017 ALA1+DOS FB  

2 Pavelea George a-V-a 14.12.2017 Dirigenție FB  

3 Suciu Mircea a-VII- a 15.12.2017 Cultura civica FB  

4 Cira Verginia Gr.mare 21.12.2017 Activitate integrată FB  

      Două lecții deschise la 

Comisiile metodice 

1 Ianuarie 

2018 
Suciu Mircea a-V-a 15.01.2018 

 

Istorie FB  

2 Felecan Sorin a-VI-a 17.01.2018 TIC FB  

3 Ilișuan Ana Maria a-IV-a 17.01.2018 Limba engleza FB  

4 Someșan Dorina a-VII-a 22.01.2018 Limba franceză FB  

5      O lecție deschisă la ciclul 

primar 

 

                                                                                                                  DIRECTOR, 

                                                                                                      Prof. Cira Ștefan Marian 


