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Fişă  de asistenţă - la  lecţie/secvenţe ale lecţiei 
* responsabil Comisie metodică * 

 
Unitatea de învăţământ: _______________________ 

Data: _____________________ 

Numele cadrului didactic asistat: __________________________________________ 
 

Specialitatea: _____________________________ 
 

Clasa: _______________________  

Numărul de elevi  prezenţi : __________ /  absenţi : __________ 
 

Disciplina la care se realizează asistenţa: _________________________________ 
 
Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare: _______________________________________________________ 
 

Tema lecţiei : ________________________________________________________________________________ 
 

Tipul lecţiei : _______________________________ 
 

I N D I C A T O R I 
Calificative secvenţiale 

F.B B A S 
1. Proiectare şi planificare     

a) Relevanţa planificării pe unităţi de învăţare     
b) Calitatea şi relevanţa planului/schiţei lecţiei/activităţii/ 

operaţionalizarea obiectivelor     

2. Performanţa cadrului didactic şi a elevilor     
a) Centrarea activităţii pe aplicarea cunoştinşelor, priceperilor şi 
deprinderilor dobândite     

b) Claritatea în formularea şi enunţarea obiectivelor     
c) Structurarea lecţiei în funcţie de obiectivele enunţate     
d) Rigurozitatea ştiinţifică     
e) Centrarea pe proces şi performare/utilizarea metodologiei de 
activizare a elevilor     

f) Folosirea curentă şi performativă a materialelor şi a mijloacelor 
didactice     

g) Interesul şi gradul de participare a elevilor la lecţie/moment/ 
secvenţă a lecţiei     

h) Ponderea şi calitatea materialelor şi a instrumentelor de lucru 
individual/ de evaluare     

i) Asigurarea recurenţei prin activităţi independente şi prin tema 
pentru acasă     

3. Performanţe educative proiectate şi realizate prin 
activitatea/ lecţia propusă     

a) Igiena şi estetica spaţiului de lucru/de performare/învăţare     
b) Confort emoţional şi încurajarea cooperării profesor-elev, elev- 
profesor şi elev-elev 

    

c) Utilizarea conţinuturilor şi a metodologiilor ca resurse educative     
d) Ţinuta, atitudinea, limbajul elevilor     
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4. Calificativul secvenţial cu ponderea cea mai mare     
 

NOTĂ: Fiecare oră de asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se în mod 
                       corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S). 
 

Aspecte/situaţii/atitudini de 
evidenţiat 

Aspecte/situaţii/atitudini de 
ameliorat/de corectat 

Recomandări/Măsuri/ Termen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Data, ___________________ 

 
Responsabil Comisie metodică,     Cadru didactic asistat, 
 
_____________________     _______________ 
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