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CHESTIONAR  DE  OPINIE 

- pentru elevi – 

I.  

Nr. 

crt. 
Eşti de acord sau nu cu următoarele afirmaţii? Da Nu 

1. Şcoala este un loc unde mă simt bine.   

2. Şcoala mea este un loc unde îmi fac uşor prieteni.   

3. Majoritatea profesorilor mei mă tratează corect.   

4. Am ales şcoala datorită apropierii de casă.   

5. Am ales şcoala datorită tradiţiei pe care o are, ştiind că îmi va oferi 

pregătirea dorită. 

  

6. Mă simt în siguranţă pe perioada timpului petrecut în şcoală.   

7. Elevii se înţeleg bine cu majoritatea profesorilor.   

8. Majoritatea profesorilor iau în considerare opiniile elevilor.   

9. Dacă am nevoie de ajutor suplimentar, îl voi primi de la profesori.   

10. Cu pregătirea oferită de şcoală, cred că voi reuşi să continui educaţia 

conform opţiunii mele sau, după caz, să găsesc un loc de muncă. 

  

11. Majoritatea disciplinelor opţionale au fost stabilite cu consultarea elevilor 

şi a părinţilor. 

  

12. De regulă, elevii utilizează computerul în cadrul orelor de clasă.   

13. Profesorul utilizează computerul în predarea lecţiei.   

14. Orele din aria curriculară ştiinţe se desfăşoară în laboratoare sau cabinete 

şcolare. 

  

15. De regulă, am fost informat la timp de examene, regulamente şi alte 

aspecte privitoare la legislaţia şcolară. 

  

16. Ştiu că unii părinţi au participat la activităţi de întreţinere, reparaţii, 

igienizare, procurare de materiale sau la alte activităţi în folosul şcolii. 

  

II. 

Nr. 

crt. 
În ultimele două luni: Da Nu 

1. Părinţii tăi au fost la şcoală să discute cu profesorii privitor la situaţia ta?   

2. Părinţii tăi au participat la lectorate, şedinţe cu părinţii sau alte activităţi 

organizate de şcoală? 

  

3. Ai participat la activităţi de consiliere şi orientare organizate cu 

participarea unor invitaţi din afara şcolii? 

  

4. Ai participat la activităţi extraşcolare?   

5. Tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare organizate pentru 

recuperarea rămânerilor în urmă la diferite discipline? 

  

6. Tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare organizate în vederea 

pregătirii pentru examenele finale sau pentru olimpiade / concursuri? 

  

III. 

Nr. 

crt. 
Pentru a obţine rezultate bune trebuie: Da Nu 

1. să am talent / abilităţi native;   

2. să arăt bine;   



3. să studiez mult;   

4. să memorez informaţiile din manual sau notiţe.   

 

IV. Alege trei dintre activităţile enumerate mai jos pe care le preferi pentru petrecerea 

timpului liber: 

1) să mă uit la televizor sau să vizionez casete video; 

2) jocuri pe calculator; 

3) să particip la competiţiile sportive din şcoală; 

4) navigare pe Internet; 

5) jocuri, petreceri sau discuţii cu prietenii; 

6) să prestez activităţi în gospodărie; 

7) să mă implic în activitatea cercurilor tehnico-ştiinţifice din şcoală; 

8) să fac sport individual; 

9) petreceri în discotecă; 

    10) să citesc cărţi; 

    11) să citesc reviste/ziare; 

    12) să particip la baluri, spectacole organizate în şcoală. 

 

 



CHESTIONAR  DE  OPINIE 

- pentru părinţi - 

I. 

Nr. 

crt. 

Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii? Da Nu 

1. Aţi participat la şedinţele de lucru organizate cu părinţii?   

2. Sunteţi suficient de informat în legătură cu situaţia şcolară a copilului dvs.?   

3. Sunteţi informat în legătură cu modul în care se face diferenţierea şi 

individualizarea procesului de învăţământ din şcoala noastră? 

  

4. Vi s-a prezentat oferta şcolii privind disciplinele opţionale?   

5. Aţi participat măcar o dată la o lecţie demonstrativă la clasa copilului dvs.?   

6. Dacă răspunsul la întrebarea 5 este „Da”, aţi fost mulţumit de felul în care s-

a descurcat copilul dvs. în cadrul lecţiei? 

  

7. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente oportunităţi de a fi în legătură cu 

şcoala sau să vă întâlniţi cu învăţătoarele pentru a discuta pe tema activităţii 

copilului dvs.? 

  

8. Aţi luat legătura cu învăţătoarele/profesorii copilului dvs. din proprie 

iniţiativă? 

  

9. Copilul dvs. a creat probleme disciplinare în clasă sau în şcoală? Dacă da, 

cum s-au rezolvat problemele? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

  

10. Aţi fost informat sistematic şi la timp asupra regulamentului şcolar, 

legislaţia, condiţiile de desfăşurare a examenelor etc.? 

  

12. Aţi fost informat/consultat în legătură cu contribuţia părinţilor şi gestionarea 

fondului clasei/şcolii? 

  

13. Aţi participat la întreţinerea, igienizarea, repararea localului şcolii sau alte 

activităţi gospodăreşti? 

  

14. Aţi participat la organizarea de serbări, vizite, tombole, întâlniri, aniversări 

etc. sau în calitate de invitaţi la orele de dirigenţie sau activităţi cu copiii? 

  

15. Aţi contribuit la ameliorarea bazei materiale a şcolii prin dotări cu mobilier, 

materiale consumabile, sponsorizări, alte contribuţii? 

  

16. Aţi fost informat în legătură cu existenţa în şcoala noastră a unor programe 

în derulare privind monitorizarea şi prevenirea abandonului şcolar? 

  

17. Aţi analizat împreună cu învăţătoarele/diriginţii situaţia elementelor de 

mediu educaţional oferite de şcoală? 

  

18. Sunteţi mulţumiţi de programul audienţelor, consultaţiilor acordate de 

directori, învăţătoare, membrii comitetului de părinţi pe clasă, precum şi faţă 

de modul în care sunt respectate aceste întâlniri? 

  

 

II. Marcaţi răspunsul potrivit cu situaţia copilului dvs. 

 1. Copilul dvs. vă vorbeşte despre activităţile lui din cadrul clasei sau al şcolii? 

a) des      c) rar  

b) câteodată      d) niciodată 

 2. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de 

activitatea sa şcolară? 

a) entuziasmat     c) indiferent 



b) pozitiv      d) refractar 

 3. Copilul dvs. îşi exprimă bucuria de a participa la activităţile organizate în clasă, 

respectiv în şcoală? 

a) des      c) câteodată 

b) rar       d) niciodată 

 4. Cum apreciaţi siguranţa conferită copilului dvs. pe perioada desfăşurării procesului 

de învăţământ şi a altor activităţi în şcoală? 

a) excelentă      c) bună 

b) foarte bună     d) precară 

 5. Cum apreciaţi activitatea didactică din şcoală? 

a)foarte bună     c)satisfăcătoare 

b)bună      d)nesatisfăcătoare 

 6. Care elemente oglindesc cel mai bine imaginea şcolii în comunitate? 

 tradiţia 

 cadre didactice bine pregătite 

 situaţie disciplinară bună 

 situaţie disciplinară gravă 

 calitate în pregătirea elevilor 

 rezultate foarte bune/bune/satisfăcătoare/nesatisfăcătoare la concursurile şcolare, 

respectiv tezele unice 

 7. În spaţiul de mai jos, vă rugăm să ne scrieţi orice părere, comentariu, sugestie în 

legătură cu activitatea de educare şi predare – învăţare din şcoala noastră. 

  

 

 



CHESTIONAR  DE  EVALUARE  A  LECŢIILOR 

- pentru elevi - 

Profesor: ................................... 

Disciplina: ................................ 

Data: ......................................... 

Indicaţii: 

 Următorul chestionar de evaluare cuprinde afirmaţii care descriu stilul de predare al 

profesorului vostru. 

 Pentru fiecare afirmaţie, alegeţi din scala de evaluare atributul care caracterizează cel mai 

bine stilul de predare al acestuia. 

 Completarea chestionarului este anonimă. 

 La completare vă rugăm să marcaţi cu X pătrăţelul pe care l-aţi ales. 

 Vă recomandăm ca atunci când completaţi acest chestionar să aveţi în vedere faptul că 

scopul lecţiilor este acela de a vă dezvolta competenţele cerute de programa şcolară şi 

personalitatea. 

 

Nr. 

crt. 

Afirmaţii Foarte 

slab/ă 

Slab/ă Bine/ 

Bună 

Foarte 

bine/ 

bună 

1. Privite în ansamblu, lecţiile au fost:     

2. Conţinutul lecţiilor a fost:     

3. Efortul depus de profesor pentru a 

spori accesibilitatea cunoştinţelor 

predate a fost: 

    

4. Eficienţa profesorului în predarea 

materiei a fost: 

    

5. Organizarea lecţiilor predate a fost:     

6. Claritatea exprimării profesorului a 

fost: 

    

7. Explicaţiile date de profesor au fost:     

8. Abilitatea profesorului de a prezenta 

explicaţii alternative, atunci când elevii 

n-au înţeles, a fost:  

    

9. Exemplele şi ilustraţiile folosite de 

profesor au fost: 

    

10. Calitatea întrebărilor şi problemelor 

ridicate de profesor a fost: 

    

11. Încrederea elevului în cunoştinţele 

profesorului a fost: 

    

12. Modul de expunere al prof.a fost:     

13. Încurajările date elevilor pentru a se 

exprima liber au fost: 

    

14. Răspunsurile la întrebările elevilor au 

fost: 

    

15. Disponibilitatea de a oferi elevilor 

ajutor suplimentar când era nevoie a 

fost: 

    



16. Folosirea timpului în cadrul orelor de 

curs a fost: 

    

17. Interesul profesorului în ceea ce 

priveşte învăţarea în clasă a fost: 

    

18. Cantitatea de informaţie pe care aţi 

reţinut-o a fost: 

    

19. Relevanţa şi utilitatea conţinutului 

lecţiilor au fost: 

    

20. Tehnicile de evaluare şi notare (teste, 

proiecte, extemporale, referate) au fost: 

    

21. Temele au fost adecvate ca dificultate:     

22. Claritatea formulării responsabilităţilor 

şi cerinţelor faţă de elevi a fost: 

    

23. Din totalul lecţiilor prevăzute de 

această disciplină, câte nu au fost 

ţinute, fără a fi recuperate în acest 

semestru? 

3 - 4 2 - 3 1 - 2 0 - 1 

24. În medie, câte ore pe săptămână aţi 

alocat pentru pregătirea lecţiilor, 

excluzând participarea la ore? 

4 - 5 3 - 4 2 - 3 1 - 2 

 Foarte 

scăzut/ă 

Scăzut/ă  Medie  Mare  

25. Comparativ cu alte lecţii, de la alte 

discipline, provocarea intelectuală a fost: 

    

26. Comparativ cu alte lecţii, de la alte 

discipline, efortul depus pentru învăţare a 

fost: 

    

27. În ce măsură consideraţi că opiniile 

voastre exprimate în acest chestionar vor 

duce la îmbunătăţirea stilului de predare 

al profesorilor? 

    

 Corect Foarte corect 

28. Modul de notare la teze, extemporale, 

teste, lucrări practice a fost: 

  

 Competenţă 

în domeniul 

materiei 

Disponibi 

litate la 

solicitări 

Prestanţ

ă 

Ţinută 

morală 

Respect 

faţă de 

elevi 

Profesio

- 

nalism 

29. În relaţia 

cu elevii 

profeso 

rul a dat 

dovadă 

de: 

      

 

 

 

  



CHESTIONAR  PENTRU  ELEVI 

Aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 

 

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive 

referitoare la activitatea curentă din şcoală: 

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific 

 Utilizarea de metode didactice noi şi variate 

 Nu există discriminări de nici un tip 

 Este aplicată egalitatea şanselor 

 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară 

 Personal auxiliar amabil şi prompt 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ 

 Laboratoare foarte bine dotate (informatică, discipline tehnice, ş.a.) 

 Sală de sport modernă 

 Săli de clasă renovate 

 Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou 

 Săli de clasă curate 

 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină, ş.a. 

 Existenţa unor activităţi extraşcolare de ocuparea timpului liber  

 Alte aspecte pozitive – precizaţi care: 

 

 

2. Enumeraţi aspecte negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHESTIONAR  PENTRU  PĂRINŢI  

 

Părerile dumneavoastră sunt foarte importante şi sunteţi invitaţi să vi le exprimaţi. 

Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi 

vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar. 

1. Alegeţi din lista de mai jos (cel mult 5) valori/abilităţi pe care trebuie să le dobândească 

elevii prin activităţile organizate de şcoală: 

 Hărnicia 

 Sentimentul de responsabilitate 

 Credinţa religioasă 

 Toleranţa şi respectul pentru alte persoane 

 Cumpătarea/economisirea de bani 

 Perseverenţa 

 Independenţa 

 Altruismul (a nu fi egoist) 

 Imaginaţia 

 Supunerea faţă de cei mai în vârstă 

2. Care sunt, în opinia , cele mai importante calităţi pentru a-ţi găsit o slujbă (alegeţi 3): 

 Cunoaşterea limbilor străine 

 Pregătire profesională solidă în domeniu 

 Terminarea unor studii în străinătate 

 Obţinerea unor diplome postuniversitare 

 Aspect fizic plăcut 

 Abilitatea de a lucra în echipă 

 Ambiţie 

 Abilităţi de conducere/coordonare 

 Responsabilitate/seriozitate 

 Cunoaşterea lumii afacerilor 

 Abilităţi de a lucra cu computerul 

 Educaţie/cultură generală bună 

3. Alegeţi, din variantele de mai jos, pe cea care reflectă cel mai bine noţiunea de 

„învăţare continuă şi permanentă”: 

 A acumula cât mai multe cunoştinţe, informaţii 

 Să citeşti mult 

 Învăţare continuă, nu în salturi, constanţă în procesul de învăţare 

 A fi pregătit, informat 

4. Din punctul dumneavoastră de vedere, care din următoarele aspecte sunt cele mai 

importante pentru alegerea locului de muncă de către copiii dumneavoastră (alegeţi 3): 

 Să fie sigur 



 Mediu de lucru plăcut 

 Puţină solicitare 

 Să poţi avea iniţiativă 

 Ocazia de învăţa şi de a evolua 

 Şansa unei promovări rapide 

 Să fie bine plătit 

 Program avantajos 

 Slujba să fie respectată de oameni  

 Concediu lung 

 Să ai materialele şi echipamentul necesar 

 Posibilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în anii de studiu 

5. Dacă vă gândiţi la orientarea profesională şi pentru carieră a copilului 

dumneavoastră, în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: 

Afirmaţii Total 

dezacord 

Dezacord 

parţial 

Acord 

parţial 

Total de 

acord 

În societatea de azi, tinerii au nevoie de 

orientare şi sfaturi privind viitorul lor 

profesional. 

    

Există servicii specializate care oferă 

consultanţă în ceea ce priveşte viitorul 

lor profesional. 

    

Are un îndrumător care-l ajută să se 

orienteze. 

    

Are acces la informaţii de bună calitate 

privind oportunităţile de studiu în 

străinătate. 

    

 

 

6. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii: 

 

Afirmaţii Total 

dezacord 

Dezacord 

parţial 

Acord 

parţial 

Total de 

acord 

Ceea ce se predă în şcoală, în România, 

le foloseşte elevilor în viaţă. 

    

Conţinutul manualelor şcolare şi 

programa de învăţământ sunt moderne 

şi adaptate nevoilor pieţei. 

    

Sistemul de evaluare apreciază corect 

cunoştinţele elevilor. 

    

Metodele de predare angajează activ 

elevii în procesul de învăţare. 

    

Activităţile extraşcolare organizate de 

şcoală sunt interesante şi utile. 

    

 

  



7. Şcoala îi ajută pe copiii dumneavoastră să aibă succes în viaţă prin:  

 

Factori educativi Mult Puţin Deloc 

Profesori    

Disciplinele şcolare    

Activităţi extraşcolare    

Lucrurile învăţate    

Diploma obţinută    

Dirigenţia    

Conducerea şcolii    

Consiliul elevilor    

Consiliere şi orientare (realizată de către psiholog)    

Altele    

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

 

 



STILURILE  DE  ÎNVĂŢARE  ŞI  DE  SOCIABILITATE 

 

Nume şi prenume: ………………………………… 

Clasa: ………………. 

Data: ………………. 

 

Nu există răspunsuri greşite. Răspundeţi la toate întrebările, punând un X în căsuţa 

corespunzătoare pentru răspunsul dat. Sinceritatea este foarte importantă în situaţia de faţă. 

Rezultatul testului nu va fi făcut public printre elevi. Veţi cunoaşte propriul stil de învăţare şi veţi 

putea interveni pentru a avea rezultate mai bune. 

 

Nr. 

crt. 

Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? DA NU 

1. Când descrieţi o petrecere sau vacanţa, vorbiţi şi despre culorile hainelor, 

sunete, lumini, feţele persoanelor? 

  

2. Preferaţi televizorul sau revistele, în locul radioului, pentru a vă ţine la curent 

cu datele sportive? 

  

3. Consideraţi că sunt utile imaginile vizuale în utilizarea calculatorului? (bara de 

meniuri, sublinieri colorate) 

  

4. Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus fără a mai fi necesară 

repetarea frazei? 

  

5. Când recapitulaţi sau învăţaţi ceva nou, preferaţi explicaţiile verbale în locul 

unor imagini ilustrative? 

  

6. Reţineţi mai repede numele persoanei decât figura ei?   

7. Vă place să desfaceţi o maşinuţă, o bicicletă, un obiect, în părţile componente 

şi să le reparaţi? 

  

8. Vă place să reuniţi părţile componente pe care le-aţi separat? (maşinuţa, 

bicicleta) 

  

9. Vă place să mânuiţi, demonstrând ce aţi făcut şi să arătaţi acest lucru şi 

celorlalţi? 

  

10. Ai deseori idei noi, personale, apreciate de cei mari?   

11. Crezi că visele au un rol în viaţa omului?   

12. Înveţi mai repede o definiţie nouă folosind cuvintele tale în locul celor din 

manual? 

  

13. Când citeşti o poveste, îţi imaginezi scenele descrise în text?   

14. Preferi să memorezi o demonstraţie la geometrie în locul a 5 numere de 

telefon? 

  

15. Îţi place să povesteşti prietenilor, colegilor sau părinţilor ceea ce vezi la 

televizor? 

  

16. Îţi place să povesteşti o carte sau un film fără multe amănunte?   

17. Îţi place să descrii în scrisori şi nu la telefon, cum petreci vacanţa, ce faci, 

vizita la rude sau prieteni? 

  

18. Când înveţi cuvinte noi, simţi nevoia să le asociezi cu altele deja cunoscute?   

19. Simţi simpatie pentru majoritatea colegilor din clasă?   

20. Te simţi şi te consideri simpatizat de majoritatea colegilor?   

21. Te obişnuieşti uşor cu prezenţa persoanelor străine?   

22. Preferi conversaţiile directe, „faţă în faţă”, cu persoanele cunoscute?   

23. Înveţi bine pentru a fi iubit şi lăudat de părinţi, profesori sau colegi?   



24. Eşti fericit mai ales dacă eşti iubit de cei apropiaţi?   

25. Este necesar să te simţi vinovat când greşeşti?   

26. Este anormală o persoană care la meci huiduie, loveşte pe ceilalţi, înjură, iar 

acasă este grijulie şi cumsecade? 

  

27. Când primeşti o sarcină, preferi s-o rezolvi împreună cu un coleg şi nu singur?   

 

Aflaţi care este stilul personal de învăţare, încercuind numai numărul întrebărilor la care aţi 

răspuns prin DA. 

1            vizual 10 19 

2            vizual 11 20 

3            vizual 12 21 

4            auditiv 13 22 

5            auditiv 14 23 

6            auditiv 15 24 

7            motoriu 16 25 

8            motoriu 17 26 

9            motoriu 18 27 

Învăţare perceptivă 

Total răspunsuri încercuite: 

Vizual: ……….. 

Auditiv: ………. 

Motoriu: ……… 

 

Învăţare cognitivă 

Total răspunsuri încercuite: 

…………. 

…………. 

…………. 

Sociabilitate pronunţată:  

7 - 9 răspunsuri încercuite 

Sociabilitate medie:  

4 - 6 răspunsuri încercuite 

Sociabilitate redusă:  

2 - 3 răspunsuri încercuite 

 

Marcaţi pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru fiecare stil de învăţare. 

Cea mai înaltă curbă de la primele două coloane din grafic arată stilul vostru de învăţare preferat, 

iar coloana din dreapta, gradul de socializare, de integrare în colectiv, de acceptare reciprocă a 

colectivului. Dacă această curbă are o evoluţie aproximativ egală, înseamnă că utilizaţi ambele 

stiluri de învăţare. Curba ascendentă la ultimul grafic vă arată gradul de adaptare la cerinţele 

grupului-clasei de elevi. 
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FIŞA  DE  OBSERVARE  A  LECŢIEI 

 

Unitatea de învăţământ 

…………………………………………………………………………………. 

Data ……………………..    Ora …………………………………... 

Clasa …………. Nr. elevi prezenţi ……… Nr. elevi absenţi ………  

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat 

………………………………………………………. 

Disciplina de învăţământ …………………………………………… 

Tema lecţiei/ conţinutul activităţii 

……………………………………………………………………… 

Calificativul acordat ………………………………………………... 

 

 Observaţii 

F. B. Bine Satisf. Slab F. slab 

I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE      

Raportul cu elevii      

Atitudinea în clasă      

Vocea      

Cunoştinţe de specialitate      

II.  PLANIFICAREA LECŢIEI      

Claritatea obiectivelor      

Selectarea şi înlănţuirea materialului      

Alegerea materialului auxiliar      

Echilibrarea activităţilor      

Anticiparea dificultăţilor      

III.  DESFĂŞURAREA LECŢIEI      

Folosirea materialului      

Capacitatea de a utiliza materialul auxiliar      

Tehnici pentru întrebări şi răspunsuri      

Claritatea explicaţiilor şi a instrucţiunilor      

Ritmul şi încadrarea în timp      

Realizarea obiectivelor      

IV.  MANAGEMENTUL CLASEI      

Organizarea clasei      

Implicarea elevilor      

Organizarea activităţilor      

Corectarea greşelilor      

Monitorizarea lucrului      

Timpul/ durata cât a vorbit profesorul      

Gesturi şi mişcări ale profesorului      

Capacitatea de a menţine disciplina      

Evaluarea performanţelor elevilor      

Altele      

 

 

 

 



 

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ PENTRU ORA DE DIRIGENŢIE 

 

I.Date generale: 

Numele şi prenumele cadrului didactic .................................................................... 

Specialitatea .............................................................................................................. 

Vechimea în învăţământ ........................................................................................... 

Clasa la care este diriginte......................................................................................... 

Număr elevi.................................................................................................... 

Absenţi .......................................................................................................... 

Data susţinerii orei de dirigenţie................................................................................ 

Tema orei de dirigenţie.............................................................................................. 

 

II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative 

    1.Modalitaea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei 

o Frecvenţa elevilor.................................................................................................... 

o Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-elev.................................... 

o Starea disciplinară................................................................................................... 

o Evenimente deosebite............................................................................................. 

     

    2.Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie 

    2.1.Modalitatea de introducere în temă 

o Oportunitatea alegerii temei 

o Capacitatea de formulare a obiectivelor operaţionale 

o Stabilirea planului de desfăşurare a dezbaterii........................................................... 

      ..........................................................................................................................................  

      ..........................................................................................................................................  

    2.2 Pregătirea profesorului pentru oră 

 Documentarea (surse,modalităţi) ...................................................................................  

            ..........................................................................................................................................  

 Prelucrarea datelor 

 Ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii 

 Judecare critică, personală 

 Evitarea caracterului didacticist, moralizator 

 Resurse materiale utilizate ........................................................................................     

    2.3 Logica desfăşurării activităţii şi strategiile utilizate 

o Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea unor 

elemente de noutate) ......................................................................................... 

o Mediul educaţional .................................................................................................... 

o Derularea conţinutului de idei al temei: 

 exprimare profesor 

 exprimare elev 

 naturaleţe 

 spontaneitate 

o Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse 

o Observaţii privind comportamentul elevilor, formarea sentimentelor morale, 

civice................... 

2.4 Metode folosite: 

-Exerciţiul -dialogul -analiza psihologică 



-povestirea -expunerea -ancheta-chestionare 

-lectura -exemplul -studiul de caz 

-analiza -caracterizarea -consultaţia 

 

2.5 Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbatere 

 DA NU 

 Dacă tema a fost cunoscută din timp de elevi   

 Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru 

strângerea datelor 

  

 Gradul de implicare a elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate 

o Climat deschis 

o Diversitate şi atractivitate 

o Apel la experienţa proprie a elevilor 

o Prezentarea unor valori intelectuale, moral-civice, estetice 

etc. 

  

 

    2.6 Relaţia diriginte-elev 

a. Activitatea de cunoaştere a elevilor 

................................................................................................. 

             

........................................................................................................................................................... 

b. Modul de a reacţiona al elevilor 

 Cu atenţie 

 Cu încredere 

 Cu afectivitate 

 Indiferenţi 

 Reţinuţi 

3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui 

a) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la 

susţinerea activităţii: 

o Aprecierii verbale 

o Evidenţierii de comportamnete şi atitudini pozitive 

o Conturarea unor modele 

o Conduita de sensibilizare şi motivare a elevilor 

b) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei: 

o Elevi-problemă 

o Situaţii conflictuale 

o Raport familie-şcoală 

4.Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii 

 Autoanaliza calităţii .................................................................................................. 

 Autoanaliza eficienţei ...............................................................................................  

 Raport între efortul intelectual, investiţie afectivă şi efecte educaţionale produse în timp 

................................................................................................................................................ 

 Obiective realizate sau parţial 

realizate.................................................................................. 

 Conturarea unor alternative ................................................................................................... 

 

5. Recomandările evaluatorului  

.........................................................................................................  



............................................................................................................................................................

. 

6. Aprecierea orei de dirigenţie 

..........................................................................................................  

 

 

 

Calificativul acordat: .............    Semnătură profesor: ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ  DE  EVALUARE  FINALĂ  A  LECŢIEI 

(pentru elevi) 

 

Disciplina………………….   data……………….. 

Profesor……………………………………………. 

 

Faceţi aprecieri marcând opţiunea voastră pentru următoarele afirmaţii: 

1. Mă simt mai încrezător în capacitatea mea de învăţare şi de înţelegere: 

                       O Da                                   O  NU 

2. Cu o mai bună organizare a timpului s-ar fi putut realiza mai multe în această lecţie: 

                       O Da                                   O   Nu 

3. Am avut deplină libertate de a ne manifesta opţiunile în activităţile desfăşurate: 

                       O  Da                                  O  Nu 

4. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare: 

                       O  Da                                   O  Nu 

5. Materialele  de învăţare au fost adecvate în activitatea desfăşurată: 

                       O   Da                                 O  Nu 

6. Lecţia a fost bine organizată: 

                        O  Da                                 O  Nu 

7. A fost insuficient timpul: 

                         O  Da                                 O  Nu 

8. Am primit prea multe informaţii: 

                         O  Da                                 O  Nu 

9. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice învăţate: 

                         O  Da                                O  Nu 

10.  Sugestiile mele pentru viitoarele lecţii sunt: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

11.  La sfârşitul acestei lecţii starea mea este: 

         

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞĂ  DE  EVALUARE  FINALĂ  A  LECŢIEI 

(pentru cadre didactice) 

 

Disciplina…………...............data………………….. 

Învăţător / profesor………………………………….. 

 

Faceţi aprecieri marcând opţiunea dumneavoastră pentru următoarele afirmaţii: 

 

1. Cu o mai bună organizare a timpului aş fi putut realiza mai multe în această lecţie: 

                         O  Da                         O  Nu 

2. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare: 

                         O  Da                          O  Nu 

3. Materialele de învăţare au fost utile în activitate desfăşurată: 

                         O  Da                           O  Nu 

4. Lecţia a fost bine organizată: 

                         O  Da                           O  Nu 

5. Voi încerca de acum înainte să utilizez computerul în procesul didactic: 

                         O  Da                            O  Nu 

6. A fost suficient timpul: 

                         O  Da                            O  Nu 

7. Am oferit prea multe informaţii: 

                          O  Da                           O  Nu 

8. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice predate: 

                           O  Da                          O  Nu 

9. Voi avea în vedere pentru următoarele lecţii: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

   10. La sfârşitul acestei lecţii starea mea este: 

 

        
 

 

 

 


