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Aviz ISJ,

Nr. 328/19 februarie 2018

Către,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iași
În atenţia Comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar

Prin prezenta, vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al Colegiului
Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași din data de 23 ianuarie 2018, s-a stabilit condiția specifică necesară
ocupării unui post vacant, respective: susținerea unei lecții în specialitate și obținerea minim a notei 8(
opt) în temeiul art. 29, punct ( 2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învățământul preuniversitar, în anul şcolar 2018-2019( anexăm fișa de evaluare a lecției ).

Director,
Profesor Mihaela Ungureanu
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ANEXA NR. 4
la Metodologie
FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI
Numele şi prenumele candidatului:
________________________________________________________________________
Disciplina: ________________________________________________
Data ________________________________
Analiză
Lecţie

Aspecte evaluate: criterii
Aspecte formale
(documente, documentație, materiale didactice disponibile)

minim
0,50

Punctaj
maxim
realizat
1,00

Proiectare – motivare
1,50
1,50
(relaționarea intra- şi interdisciplinară, intra şi crosscurriculară, perspectiva în raport cu unitatea de învăţare,
relevanța pentru viață a conținuturilor)
Conținut ştiinţifico-aplicativ
1,50
1,50
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerență, consistență)
Metode şi mijloace didactice
1,00
1,50
(varietate, oportunitate, originalitate, eficiență)
Climat psihopedagogic
0,50
1,00
Ambient specific disciplinei, motivație pentru lecție
Elevii Achiziții cognitive, verbalizate/non verbalizate
0,25
0,50
dominante
(calitate, cantitate, relaționare, operaționalizare)
vizate
Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă
0,50
0,50
(operații logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de
inteligente, consecvență, seriozitate, ambiția autodepășirii,
colegialitate, responsabilitate şi răspundere, flexibilitate în
asumarea rolurilor)
Atitudine față de şcoală - statutul şi rolul la oră
0,25
0,50
(pozitivă – colaborator, indiferentă – spectator)
Profesorul –
Competenţe profesionale şi metodice
1,00
1,00
dominante
(de cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a
vizate
informaţiei; de execuție – rapiditatea, precizia acțiunilor şi
distributivitatea atenției; de comunicare – fluiditatea, concizia
şi acuratețea discursului, captarea şi păstrarea interesului
elevilor, abilitatea pentru activitate diferențiată)
Competenţe sociale şi de personalitate
1,00
1,00
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de
limbaj, echilibru emoțional, rezistență la stres, ingeniozitate,
flexibilitate, fermitate, toleranță, rigurozitate, obiectivitate,
disponibilitate pentru autoperfecționare)
TOTAL
8,00
10,00
Examinator ___________________________________________
Semnătura ___________________________________________
Am luat la cunoștință,
Candidat: __________________________________________
Semnătura ___________________________________________
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