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Fișa de observare a predării şi învățării 

 
ACTIVITATEA DE PREDARE/ ÎNVĂŢARE este realizată în conformitate cu criteriile de observare şi evaluare 

listate. 

 

Școală/Localitate:   Data:  ___________  
 

Disciplina:    Clasa:   ________ 
 

Tema:    Total elevi:   __ 
 

Profesor:    Elevi absenți: _____   
 

Observator:    Funcție:  ____________ 
 

Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultăți, disciplina, mapele de lucru ale elevului 
etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătățite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTĂ:    

3 = excelent; activitatea desfăşurată depăşeşte cu mult nivelul aşteptat 

2 = bine; activitate satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele 

1 = slab; predare slabă, lipsită de un rezultat de învăţare folositor 
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Plan de acțiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiune finalizată 
Introduceți data 

 

Semnătura profesorului asistat Semnătura observatorului 

 
Profesorul : 

1. a aranjat locul/sala/ spaţiul de lucru în mod corespunzător, acolo unde a fost posibil? 
2. a avut toate echipamentele pregătite şi în stare de funcţionare? 
3. a avut toate materialele ajutătoare/resursele necesare la îndemână? 
4. a avut în vedere anumite considerente/nevoi speciale, când acest lucru a fost posibil? 
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? 
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul? 
7. a evitat lipsa de imparţialitate şi a promovat egalitatea şanselor faţă de elevi? 
8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioare? 
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? 
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? 
11. a stabilit ţinte individuale de învăţare, ori de câte ori a fost cazul? 
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? 
13. a încurajat productivitatea, implicarea, concentrarea şi eforturile elevilor? 
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte? 
15. a folosit o gamă variată de strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor? 
16. a eliminat, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile? 
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite? 
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative? 
19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? 
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? 
21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? 
22. a încurajat elevii să pună întrebări? 
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? 
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? 
25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? 
26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? 
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu progresul realizat? 
28. a asigurat o evaluare formativă regulată care este adecvată, riguroasă, corectă şi exactă? 
29. a pus la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor lor? 
30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? 
31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, probleme sau nevoi suplimentare? 
32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? 
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? 
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în această disciplină? 
35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? 
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia corespunzătoare? 
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Listă de verificare privind strategiile / materialele /materialele vizuale 

Vor fi bifate materialele /strategiile utilizate în timpul lecţiei. 

 
 

Instrucţiuni pentru completarea fişei de observare 
 

• Loc: locul de desfăşurare a lecţiei, dacă acesta este altul decât principala clădire de săli de clasă a 
furnizorului 

 
• Data: data la care are loc observarea 

 
• Profesor/instructor: numele profesorului care este observat 

 
• Elevi: numărul de eleve şi elevi care sunt prezenţi în timpul lecţiei observate 

 
• Observator: numele persoanei care observă lecţia 

 
• Funcţia: funcţia observatorului în cadrul organizaţiei furnizorului, ex. director, responsabil cu 

asigurarea calităţii, evaluator intern, şeful catedrei de chimie, profesor gradul I 
 

• Disciplina: materia în care se încadrează lecţia conform „programei” 
 

• Nivel/an: nivelul din curriculum şi clasa 
 

• Lecţia: titlul lecţiei observate 
 

• Elevi absenţi: elevele şi elevii care sunt absenţi de la lecţia care este observată 
 

• Comentarii generale: tot ceea ce este special în legătură cu lecţia sau cu elevii care sunt observaţi, 
ex. anumite probleme comportamentale, nevoi speciale, anumite activităţi analizate în mod special de 
către observator 

 

Puncte tari şi aspecte care trebuie îmbunătăţite: reprezintă rezultatul principal al activităţii de 
observare şi trebuie discutat în amănunt cu profesorul după terminarea lecţiei, ca parte a feedback-
ului oferit de către observator. Punctele tari reprezintă toate acele lucruri pe care profesorul le-a făcut 
şi care depăşesc cu mult ceea ce este prevăzut, depăşesc de ex. criteriile de evaluare de pe spatele 
fişei de observare; lucrurile pe care profesorul le-ar fi putut face mai bine trebuie specificate în 
planul de acţiune. Analiza anuală a tuturor fişelor de observare va scoate în evidenţă punctele tari 
şi punctele slabe generale ale furnizorului de EFP legate de principiul 5 al calităţii. 

 

• Notă: este rezultatul cel mai puţin important al activităţii de observare; evaluarea bazată pe 
competenţe se desfăşoară pe baza unui set de criterii (pe care le găsiţi pe spatele fişei de observare), 
şi, prin urmare, nu se pot acorda note. Cu toate acestea, putem da câteva exemple privind modul în 
care pot fi acordate note: majoritatea profesorilor, care fac eforturi pentru implementarea metodelor 
de învăţare centrată pe elev având doar câteva puncte slabe, vor primi nota 2. Acei profesori al căror 
mod de predare lipsit de imaginaţie nu are nici un impact asupra elevilor sau care vorbesc pe toată 
durata lecţiei vor primi nota 1. O activitate de predare extraordinară care are un impact puternic asupra 
experienţei de învăţare a elevilor va fi notată cu 3. 

 

transparente + retroproiector 
video 
PowerPoint 
flipchart 
tablă 
fişe de lucru 
studiu de caz 
activitate de proiect 
joc de roluri 

exerciţii scrise 
activităţi practice 
TIC 
cărţi, articole etc. 
întrebările elevilor 
lucru în grup 
lucru pe perechi 
catalog de prezenţă 
evaluare/ notare 

 altele 
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• Plan de acţiune: „aspectele care trebuie îmbunătăţite” trebuie transpuse în acţiuni, ex. obiective pe 
care profesorii trebuie să fie capabili să le atingă într-o perioadă de timp stabilită. Acţiunile stabilite 
trebuie urmărite şi trebuie monitorizat progresul înregistrat în realizarea lor. Profesorii care au primit 
nota 1 vor avea nevoie de îndrumări suplimentare şi de activităţi de dezvoltare profesională pentru a-
şi putea atinge obiectivele. 

 

• Semnături: fişa de observare se semnează după încheierea activităţii de observare şi a sesiunii în care 
„observatorul” acordă feedback profesorului. Semnăturile indică faptul că atât observatorul, cât şi 
profesorul sunt de acord cu rezultatele observării şi îşi asumă  angajamentul pentru îndeplinirea planului 
de acţiune. 

 

• Criteriile de observare şi de evaluare: aceste criterii au un rol de îndrumare; ele indică tipul şi 
nivelul performanţei aşteptate din partea profesorului. Desigur, nu pot fi observate toate criteriile în 
timpul unei lecţii de 50 de minute. Criteriile care pot fi observate depind într-o mare măsură de tipul 
lecţiei: dacă este o lecţie de introducere într-o nouă temă, o lecţie de recapitulare sau o lecţie de 
pregătire pentru un test. 

 

Profesorii sunt observaţi de mai multe ori în timpul unui an, iar observatorul are responsabilitatea de a 
se asigura că în decursul unui an au fost observate toate criteriile. Observatorul trebuie să stabilească 
de comun acord cu profesorul tipul lecţiilor care vor fi observate. Profesorii remarcabili şi/sau foarte 
experimentaţi pot fi observaţi mai rar; în aceste cazuri, observatorul trebuie   să se asigure că aria de 
cuprindere a criteriilor observate diferă de la an la an. 

1. în clasele în care băncile sunt fixate pe podea, este evident că profesorul nu poate face prea multe 
aranjamente; cu toate acestea, profesorii creativi ştiu să valorifice cât mai bine condiţiile existente 

2. profesorul trebuie să fi pregătit echipamentele de care are nevoie înainte de începerea  lecţiei şi 
trebuie să fi verificat dacă acestea funcţionează corespunzător sau dacă există alte probleme legate 
de siguranţă; de asemenea, profesorul trebuie să fi avut în vedere în planul de lecţie soluţii 
alternative pentru cazul în care echipamentele nu funcţionează 

3. fişele de lucru, modelele, cărţile etc. de care este nevoie în timpul lecţiei trebuie pregătite înainte 
de începerea acesteia 

4. nu este vorba doar de anumite nevoi speciale ale elevilor; profesorul trebuie să se asigure că toţi 
elevii stau confortabil şi pot vedea şi auzi; profesorul trebuie uneori să verifice acest lucru pe tot 
parcursul lecţiei, ex. trebuie să verifice dacă cei din ultima bancă văd ce scrie pe tablă/flipchart, ecran etc. 

5. uneori explicarea obiectivelor unei lecţii nu este potrivită, mai ales în cazul în care elevilor li se cere 
să pornească într-o „călătorie de descoperire” şi trebuie să rezolve singuri problemele; cu toate 
acestea, profesorul trebuie să ofere o descriere scurtă a lecţiei 

6. se aplică doar în cazul în care va avea loc o activitate de evaluare la sfârşitul lecţiei (ex. teste de 
abilităţi, test scris) sau dacă activitatea de evaluare reprezintă partea principală a lecţiei; elevii 
trebuie să ştie ce anume se aşteaptă de la ei 

7. aspectele legate de egalitate trebuie avute mereu în vedere de toţi cei implicaţi, în toate momentele; 
aceste aspecte nu se referă numai la elevii cu nevoi speciale sau la elevii din grupurile minoritare 
etnic; este vorba în schimb, despre orice fel de prejudecată manifestată de către profesor sau de 
către elevi în legătură cu o anumită religie sau gen etc. 

8. profesorul trebuie să identifice cât de mult ştiu deja elevii despre tema predată; un profesor excelent 
va folosi aceste cunoştinţe anterioare pentru a implica elevii 

9. profesorul trebuie să îşi fi făcut o imagine privind alcătuirea clasei şi trebuie să fi identificat stilurile 
individuale de învăţare la începutul anului şcolar, iar rezultatele acestei analize trebuie să se reflecte 
în planul lecţiei; observatorul va trece orice precizări pe care doreşte să le facă în căsuţa ”Comentarii 
generale” 

10. se referă la criteriul 9 şi trebuie să reiasă din planul lecţiei; totuşi, profesorul trebuie să adapteze 
planul lecţiei pentru a răspunde oricăror noi probleme care apar pe parcursul lecţiei 

11. deseori ţintele individuale de învăţare pot fi discutate cu grupuri de elevi; bineînţeles, acest lucru 
nu se poate întâmpla în cadrul fiecărei lecţii 

12. face parte din analiza didactică a profesorului; în timpul pregătirii planului de predare şi a lecţiilor 
individuale, profesorul analizează „elementele componente” ale materiei predate şi împarte temele 
predate în elementele esenţiale care le alcătuiesc, ceea ce asigură învăţarea în paşi mici 

13. este un criteriu deosebit de important - elevii sunt cu adevărat implicaţi în experienţa de învăţare 
sau doar stau în clasă şi primesc informaţii 

14. profesorul trebuie să folosească strategii diferite pentru atingerea criteriului 13; dar aveţi grijă să 
nu „exagereze”; dacă elevii au de rezolvat o problemă complexă în cadrul grupului, atunci lucrul în 
grup va fi singura strategie folosită în cadrul unei lecţii de 50 de minute; cu toate acestea, în cadrul 
grupurilor elevii vor avea posibilitatea de a învăţa individual 

15. are legătură cu punctele 4, 10, şi 13 
16. profesorul trebuie să faciliteze şi să conducă activităţile de învăţare, ceea ce înseamnă că trebuie 

să facă faţă situaţiilor create de elevii care întrerup lecţia, mai ales de cei care întârzie 
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17. stilul de comunicare al profesorului trebuie să se potrivească capacităţilor, nivelurilor şi stilurilor 
elevilor; din nou, acest criteriu este legat de punctele 4, 10 şi 15; profesorii trebuie să ţină minte 
că lor le revine doar 25% din timpul lecţiei, (75% aparţine elevilor), ceea ce înseamnă aproximativ 
11 minute; de aceea, informaţiile prezentate de către profesor trebuie să fie clare şi concise; acest 
criteriu se referă şi la comunicarea scrisă 

18. informaţiile oferite de profesor sunt corecte 
19. profesorul se asigură (ex. prin întrebări) că elevii urmăresc lecţia 
20. este legat de asemenea de punctele 3, 4 şi 17; în special fişele de lucru, scrisul pe tablă sau 

transparentele trebuie să poată fi citite de către toţi elevii 
21. la fel ca mai sus; mai ales pentru a ajuta la atingerea criteriului 13 

22. este un alt criteriu foarte important; elevilor trebuie să li se îngăduie să facă greşeli, nu trebuie să 
se teamă să pună întrebări şi să admită că nu înţeleg ceva; un profesor excelent va folosi aceste 
oportunităţi pentru a consolida învăţarea sau pentru a oferi clarificări 

23. este legat de punctul 13; dar mai ales de 22 
24. este legat de punctul 22, dar şi de 23; poate să nu aibă loc în toate lecţiile; în cazul în care unii 

elevi tot nu au reuşit să înţeleagă şi au nevoie de clarificări suplimentare, profesorul trebuie să 
găsească o modalitate potrivită de a răspunde acestor întrebări suplimentare fără a îi plictisi pe 
ceilalţi elevi din clasă; cu toate acestea, se poate referi, de asemenea, la informaţiile suplimentare 
care se pot oferi elevilor în legătură cu tema predată 

25. în timp ce punctul 5 se referă la întreaga lecţie, acest criteriu se referă la activităţi 
individuale şi la fişe de lucru etc. 

26. feedback-ul constructiv este un instrument de motivare important; se va observa în toate lecţiile 
acordarea de feedback punctual, în timp ce observarea feedback-ului privind progresul realizat 
poate avea loc doar în anumite momente importante specificate în planul de predare 

27. elevii trebuie să fie încurajaţi să se autoevalueze atunci când acest lucru este posibil; feedback-ul 
constructiv începe întotdeauna cu autoevaluarea elevului; altfel, vezi de asemenea punctul 26 

28. profesorul va crea mici situaţii de evaluare formativă în timpul sau la sfârşitul fiecărei lecţii; 
activităţile mai formale de evaluare formativă vor avea loc doar la anumite momente specificate în 
planul de predare 

29. este legat de punctele 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14 şi 23 
30. la fel ca şi punctul 7, profesorii trebuie să se gândească permanent la acest criteriu; în special, 

situaţiile de evaluare şi de feedback ajută la motivarea elevilor pentru a-şi asuma responsabilităţi, 
dar şi punctul 23 

31. un plan de lecţie bun asigură clarificarea oricăror probleme apărute înainte de sfârşitul  lecţiei sau 
se foloseşte de acestea pentru a le cere elevilor să analizeze un anumit aspect pe cont propriu care 
să fie monitorizat în timpul lecţiei următoare 

32. se poate observa doar în cazul în care elevii au primit teme pentru acasă 
33. acesta trebuie verificat la fiecare lecţie observată; este un criteriu foarte important 
34. profesorii nu pot demonstra toate cunoştinţele pe care le deţin în timpul lecţiilor; de asemenea, nu 

acesta este scopul învăţării centrate pe elev; totuşi, cunoştinţele profesorului trebuie să reiasă în 
mod evident din modul în care stăpâneşte materia predată şi din modul în care răspunde 
întrebărilor; în timpul şedinţelor în care „observatorul” oferă feedback, profesorii pot explica, de 
asemenea, la ce activităţi de actualizare a cunoştinţelor legate de domeniul predat au participat 

35. profesorul solicită feedback din partea elevilor la sfârşitul lecţiei; există fişe de feedback pentru elevi 
care se distribuie în mod regulat la anumite momente din planul de predare; în ce mod a folosit 
profesorul feedback-ul din partea elevilor pentru dezvoltarea profesională; aceste aspecte vor fi 
discutate în timpul sesiunii în care „observatorul” oferă feedback 

36. profesorul şi-a îndeplinit toate îndatoririle administrative, ex. completarea rubricilor în 
catalogul clasei, lista de prezenţă 

 
 

 


	Instrucţiuni pentru completarea fişei de observare

