COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
“CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

6239/14.11.2012

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA AVIZULUI PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE
DE LA CLASELE/GRUPELE DIN PROFILUL PEDAGOGIC, DE LA
LICEELE CU PROFIL PEDAGOGIC, CALIFICARILE EDUCATOARE SAU
INVATATOR,
DE LA SCOALA DE APLICATIE A LICEULUI PEDAGOGIC UNDE ISI
DESFASOARA PRACTICA PEDAGOGICA ELEVII DE LA PROFIL PEDAGOGIC,
SPECIALIZAREA INVATATORI-EDUCATOARE - CONFORM Legii nr.1/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare, OMECTS 6239/2012 cu modificarile si completarile
ulterioare art.31(4)lit.f, art.28 (2).

(VALIDAT IN CONSILIUL PROFESORAL DIN 12.02.2012 SI APROBAT IN CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE DIN 13.02.2013)
ART. 1
(1)Avizul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la clasele/grupele din profilul
pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic , calificarile educatoare sau invatator; de la scolile de
aplicatie ale liceelor pedagogice se acorda dupa sustinerea unei probe practice.
ART. 2
(1) Proba practica consta in sustinerea unei lectii/activitati didactice de catre candidat si asistenta la o
lectie/activitate didactica pe care candidatul o va analiza.
( 2) Proba practica se va derula la Scoala de Aplicatie a Colegiului National Pedagogic ,,Carol I”.
(3) Proba practica este evaluata de o comisie numita de consiliul de administratie, cu urmatoarea
componenta:
a) coordonator al comisiei: director/inspector de specialitate
b) un profesor mentor/metodist in specialitate/cadru didactic universitar;
c) un profesor al scolii in specialitate.
ART.3
(1) Evaluarea probei practice se face conform criteriilor prevazute in anexa nr. 1
(2) Fiecare membru al comisiei acorda un punctaj, iar coordonatorul comisiei calculeaza media celor
6 punctaje, cu doua zecimale fara rotunjire, care devine punctajul la proba practica.
(3) Un candidat este declarat selectat daca a obtinut calificativul "Admis".
(4) Calificativul "Admis" se obtine pentru minimum 85 puncte din totalul de 100.

Director,
Prof. George RADU
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Anexa 1
FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
INSPECŢIA SPECIALǍ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI
Numele si prenumele candidatului: .................
Data .............................
Analiză

Aspecte evaluate: criterii

Lecţie

Aspecte formale (documente, documentaţie,
materiale didactice disponibile)
Proiectare – motivare (relaţionarea intra- şi
interdisciplinară, intra şi cross-curriculară,
perspectiva în raport cu unitatea de învăţare,
relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor)
Continutinut stiintifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare,
coerenţă, consistenţă)
Metode si mijloace didactice (varietate,
oportunitate, originalitate, eficienţă)
Climat psihopedagogic (Ambient specific
disciplinei, motivaţie pentru lecţie)
Achizitii cognitive,
verbalizate/nonverbalizate (calitate,
cantitate, relaţionare, operaţionalizare)
Deprinderi de activitate intelectuala si in
echipa (operaţii logice, mecanisme de analiză
şi sinteză, tipuri de inteligenţe, consecvenţă,
seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate,
responsabilitate şi răspundere, flexibilitate în
asumarea rolurilor)
Atitudine fata de scoala-statutul si rolul la
ora (pozitivă – colaborator, indiferentă –
spectator)
Competente profesionale si metodice (de
cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare
şi prelucrare a informaţiei; de execuţie –
rapiditatea, precizia acţiunilor şi
distributivitatea atenţiei; de comunicare –
fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului,
captarea şi păstrarea interesului elevilor,
abilitatea pentru activitate diferenţiată)
Competente sociale si de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate,
registre diverse de limbaj, echilibru emoţional,
rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate,
fermitate, toleranţă, rigurozitate, obiectivitate,
disponibilitate pentru autoperfecţionare)
TOTAL

Elevii dominante
vizate

Profesorul –
dominante
vizate

Punctajul
Maxim
10

10

10
10
10

10
10

10

10

10

100

Acordat
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Examinator ..................
Semnatura ...................

Fisa de evaluare a asistentei la lectie/activitate didactica
Numele si prenumele candidatului: .................
Data .............................
Evaluarea

Indicatorii de evaluare

Analiza
proiectarii si
desfasurarii
lectiei

Aspecte formale
Proiectare – motivare
Continutinut stiintifico-aplicativ
Metode si mijloace didactice
Climat psihopedagogic
Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
Deprinderi de activitate intelectuala si in
echipa
Atitudine fata de scoala-statutul si rolul la ora
Competente profesionale si metodice
Competente sociale si de personalitate

Analiza
activitatilor
elevilor
Analiza
activitatii
elevilor

TOTAL

Examinator ..................
Semnatura ...................

Punctajul
Maxim
50

30

20

100

Acordat

