
Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a),………………………………………………………………….., profesor  

titular la unitatea de învăţământ…………………………………………………… 

din localitatea………………………………………………………, pe catedra de 

……………………………………….având gradul didactic………………..şi vechime 

efectivă la catedră de…………………ani, vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la proba 

practică de specialitate care va consta în susţinerea unei lecţii demonstrative în 

specialitatea postului solicitat (60 puncte), analiza lecţiei susţinute, pe baza criteriilor  

din fişa de auto(evaluare) (20 puncte), verificarea unui proiect didactic pentru 

clasa…………, elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea 

învăţător – educatoare (20 puncte). 

         Menţionez că am luat la cunoştinţă faptul că punctajul minim necesar pentru 

obţinerea acordului directorului liceului pedagogic este de 90 puncte. 

 

Data,                                                                                           Semnătura, 

 

Am extras lecţia cu subiectul: ………………………………………………………….. 

Disciplina: 

………………………………………………………………………………………… 

Clasa: 

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

Data şi ora susţinerii lecţiei: …………………………………………………………….. 

          Clasa, subiectul şi tipul lecţiei se stabilesc prin tragere la sorţi. Rezultatele 

obţinute de candidaţi vor fi afişate în data de 12 martie 2019. 

          Acordul directorului liceului pedagogic se emite candidaţilor care obţin cel puţin 

90 de puncte la proba practică. 

 

 

           Cererile se depun în zilele de 4, 5, 6, 7 martie 2019, iar probele practice se 

susţin în maximum 48 de ore de la data depunerii cererii, pentru toate etapele de 

mobilitate. 



ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA PROBA PRACTICĂ 

PENTRU OBŢINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI 

LICEULUI PEDAGOGIC 

Etapele desfăşurării probei practice  sunt următoarele: 

1. Susţinerea lecţiei demonstrative la clasă, conform planificării din ziua respectivă 

2. Proba pentru evaluarea proiectului 

NOTĂ: 

- La ora 13:00, începe proba de evaluare a proiectului didactic. 

- Toţi candidaţii vor primi un proiect didactic şi o programă şcolară 

corespunzătoare, pentru a realiza analiza proiectului. 

- Proba durează 50 de minute, timp în care candidaţii vor face adnotări pe 

proiectul didactic primit. 

3. Analiza lecţiilor susţinute şi prezentarea concluziilor evaluării proiectului 

NOTĂ: 

- Începând cu ora 14:00, candidaţii participă la analiza lecţiilor şi la prezentarea 

concluziilor, evaluării proiectului, în ordinea în care s-au susţinut lecţiile 

demonstrative. 

- Fiecare candidat are la dispoziţie 30 de minute (15 minute pentru analiza 

lecţiilor susţinute şi 15 minute pentru evaluarea proiectului). 

- La finalizarea probei, proiectul didactic analizat  şi programa şcolară aferentă 

se vor preda comisiei. 

ALTE PRECIZĂRI 

- Rezultatele obţinute se afişează în data de 12 martie 2019 

- La proba practică nu se admit contestaţii 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ DE EVALUARE 

A CAPACITĂŢII DE ÎNDRUMARE A PROIECTĂRII DIDACTICE 

DATA: PROPUNĂTOR :                              CLASA: 

NUME PROFESOR: UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 

SPECIALITATEA: TEMA  LECŢIEI: 

 

 TIPUL LECŢIEI: 

 Indicatori de evaluare PUNCTAJ 

TOTAL 

PUNCTAJ  

ACORDAT 

CE VA FACE ? 5 puncte  

Verificarea concordanţei dintre activităţile propuse şi 
conţinutul programei; 

1p  

Precizarea clară a obiectivelor operaţionale 
(identificarea performanţei finale, descrierea condiţiei 
esenţiale în care ar trebui să se producă, descrierea 
nivelului de performanţă); 

2p  

Corelarea obiectivelor cu celelalte componente ale lecţiei. 2p  

CU CE VA FACE ? 5puncte  

Delimitarea conţinutului învăţării( informaţii, abilităţi, 
atitudini, valori); 

1p  

Analizarea calităţii materialului uman (dezvoltarea fizică 
şi psihică a elevilor, particularităţi individuale, 
capacitate de învăţare, motivaţia învăţării); 

1p  

Analizarea şi selecţia materialelor didactice şi a 
mijloacelor de instruire; 

1p  

Corelarea resurselor procedurale (formă de organizare, 
metode de predare, metode de învăţare) cu resursele 
materiale şi temporale. 

2p  

CUM VA FACE ? 5puncte  

Selectarea activităţilor de învăţare (concordanţa cu 
obiectivele propuse şi conţinutul învăţării, densitatea 
sarcinilor de lucru, activitatea elevilor, optimizarea 
gradului de dificultate, corelaţii intra şi interdisciplinare, 
caracterul practic – aplicativ, dozarea corespunzătoare a 
timpului); 

1p  

Combinarea şi dozarea metodelor, materialelor şi 
mijloacelor care să producă eficacitatea învăţării; 

1p  



Prezentarea conţinutului respectând rigoarea ştiinţifică 
şi metodică; 

1p  

Stabilirea scenariului didactic pentru atingerea scopului  
(succesiunea logică a etapelor, adecvarea la tipul lecţiei) 

2p  

CUM VA ŞTI CĂ A REUŞIT ? 5puncte  

Evidenţierea metodelor şi tehnicilor  de evaluare a 
rezultatelor învăţării; 

2p  

Corelarea evaluării cu obiectivele lecţiei; 1p  

Imaginarea şi elaborarea unor strategii de instruire 
ameliorative. 

2p  

TOTAL 20puncte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DE (AUTO)EVALUARE A LECŢIEI 

DATA: SUBIECTUL LECŢIEI: 

CLASA: NUMELE ŞI PRENUMELE: 
DISCIPLINA:  
CRITERII PUNCTAJ  

TOTAL 
PUNCTAJ 
ACORDAT 

1. PROIECTAREA LECŢIEI 3 puncte  
Documentarea metodico – ştiinţifică (studierea 
planurilor de învăţământ. Programe şcolare, 
conţinuturi, metodologii etc); 

1p  

Calitatea proiectelor didactice (unitatea de învăţare, 
planificarea calendaristică, proiectele de lecţie etc.) – 
formularea obiectivelor operaţionale, unitatea 
competenţe – obiective – conţinut – itemi de 
evaluare; 

2p  

      2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 7 puncte  
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea 
sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a 
timpului; 

1p  

Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, 
esenţial, exemplificat, interdisciplinar); 

1p  

Realizarea obiectivelor operaţionale; 1p  
Realizarea comunicării didactice, dificultatea 
solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor; 

1p  

Aspecte formativ – educative( dezvoltarea 
creativităţii, a capacităţilor intelectuale, 
valorificarea educativă a conţinutului, a aspectelor 
moral – civice, interculturale, ecologice etc.); 
individualizarea, motivarea, activizarea; 

1p  

Mijloace implicate în activităţile de învăţare, 
asigurarea caracterului practic – aplicativ; 

2p  

3. PERSONALITATEA PROPUNĂTORULUI 2 puncte  
Ţinuta, autoritatea în faţa clasei limbajul (corect, 
expresivitate, accesibilitate, corectarea 
răspunsurilor greşite); elemente de creativitate 
didactică,( ex. : decizii luate în situaţii  de feed – 
back); atmosfera şi climatul afectiv – motivaţional în 
lecţie; relaţia profesor – elev, elev – elev; 

2p  

4. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE 
AUTOEVALUARE 

4 puncte  

Formele de evaluare folosite conştientizarea elevilor 
asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor 
măsuri corective pentru lecţia viitoare; 

2p  

Spirit autocritic; capacitatea de identificare a 
aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite; 

2p  

5. EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR 
ELEVILOR 

2 puncte  

Relaţiile elevilor cu profesorul, cu colegii  şi 1p  



colaborarea cu acesta / aceştia în procesul de 
învăţare; 
Atitudinea faţă de învăţare şi responsabilitatea 
elevilor faţă de rezolvarea sarcinilor de lucru din 
clasă şi a sarcinilor de lucru pentru acasă; 

1p  

6. COMPETENŢE DOBÂNDITE DE ELEVI 2 puncte  
Competenţele şi nivelul competenţelor specifice 
disciplinei demonstrate de elevi, (cunoştinţe, 
deprinderi, atitudini); progresul realizat de elevi în 
timpul lecţiei; 

1p  

Gradul de utilizare a cunoştinţelor, deprinderilor şi 
atitudinilor în contexte noi de învăţare; 

1p  

TOTAL 20 puncte  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI 

 

DATA: CLASA: 

NUME PROFESOR: UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 

SPECIALITATEA: TEMA LECŢIEI: 

DISCIPLINA: TIPUL LECŢIEI: 

CRITERII 
DE 

EVALUARE 

DESCRIPTORI PUNCTAJ 
TOTAL 
(max. 60) 

PUCTAJ 
ACORDAT 

CONSTATĂRI APRECIERI 

Proiectarea 
activităţii 
didactice  
(10 puncte) 

- Proiectarea activităţii 
didactice 

- Corelarea elementelor 
proiectării didactice 

- Tipul, calitatea şi 
diversitatea strategiilor şi 
metodelor didactice incluse 
în cadrul proiectării 
activităţilor didactice de 
predare – învăţare – 
evaluare 

- Elemente de creativitate în 
selectarea strategiilor 
didactice 

- Elemente de tratare 
diferenţiată a elevilor, 
incluse în cadrul 
proiectării didactice, în 

2p 
 
2p 
 
3p 
 
 
 
 
 
 
2p 
 
 
1 

   



special a elementelor care 
vizează elevii cu nevoi 
speciale 

Desfăşurarea 
activităţii 
didactice 
(35puncte) 

- Concordanţa activităţii didactice 
realizate cu proiectarea 
didactică propusă 

- Corectitudinea ştiinţifică a 
conţinuturilor transmise 

- Organizarea informaţiilor 
transmise 

- Claritatea explicaţiilor 
- Strategia didactică realizată 
o metode şi procedee utilizate, 
o forme de organizare a 

activităţilor elevilor, 
o mijloace de învăţământ 

5p 
 
 
5p 
 
5p 
 
5p 
15p 
5p 
5p 
 
5p 

   

Evaluarea 
activităţii 
elevilor 
(10 puncte) 

- Respectarea 
particularităţilor clasei de 
elevi (ritm de lucru, 
accesibilizarea 
conţinuturilor, predarea 
diferenţiată, sarcini 
suplimentare); 

- Integrarea elementelor de 
evaluare în cadrul 
strategiei didactice,(tipuri 
de evaluare, metode) 

- Conducerea activităţii 
didactice (stil de 
conducere, crearea 
motivaţiei necesare, 
încurajarea elevilor şi 

3p 
 
 
 
 
 
 
3p 
 
 
 
3p 
 
 
 
 

   



stimularea interesului 
pentru studiu, dozarea 
sarcinilor, comunicarea cu 
elevii) 

- Tema pentru acasă(modul 
de utilizare, volum, 
individualizare) 

 
 
 
 
1p 

Atitudinea 
faţă de 
învăţare 
(crearea 
cadrului 
motivațional) 
(4 puncte) 

- Atitudinea şi 
responsabilitatea elevilor 
faţă de rezolvarea 
sarcinilor de lucru din 
clasă şi a sarcinilor de 
lucru pentru acasă 

- Relaţiile elevilor cu 
profesorul, colaborarea cu 
acesta în procesul de 
învăţare 

- Relaţiile elevilor cu colegii, 
colaborarea cu aceştia în 
procesul de învăţare 

1,5p 
 
 
 
 
 
1p 
 
 
 
1,5p 

   

Mediul 
educaţional 
(1 punct) 

- Dispunerea mobilierului în 
funcţie de activitate 

- Dotarea, resursele 
materiale şi auxiliarele 
curriculare utilizate în 
lecţie 

- Expunerea materialelor / 
lucrărilor elevilor 

- Atmosfera generală în 
clasă 

0,25p 
 
0,25p 
 
 
 
0,25p 
 
0,25p 

   

 



 




