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“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

 

Nr.154 din 01.02.2021 

 

 

FIŞĂ DE APRECIERE ȘI NOTARE A PROIECTULUI DE LECȚIE 

 

 

Evaluator, 

 

 

INDICATORI DE APRECIERE ȘI ANALIZĂ   

 

 

Punctaj  

maxim 

 

Punctaj 

acordat 

I. Documentarea ştiinţifică şi metodică 

 Prezentarea conținutului științific esențializat  

 Definirea metodică a situațiilor de învățare  

 Definirea logică, coerentă a etapelor demersului didactic și 

asigurarea coerenței proiectării didactice 

15   

II. Derivarea finalităților educaționale  

 Specificarea finalităților educaționale specifice disciplinei 

de învățământ (competențe generale /specifice) și precizarea 

tipului de lecție 

 Definirea obiectivelor operaţionale și descrierea rezultatelor 

învățării 

10  

III. Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic  

(conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, evaluare etc.) 

 Adaptarea metodelor didactice la obiectivele şi conţinutul 

lecţiei; 

 Integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate în lecţie; 

 Îmbinarea formelor de activitate (individual, în grup, frontal); 

 Utilizarea unor strategii de diferenţiere şi individualizare a 

activităţii didactice; 

 Integrarea unor metode și instrumente de evaluare diverse 

(formative, sumative), adecvate obiectivelor urmărite; 

15  

IV. Respectarea principiilor didactice în proiectarea demersului didactic 

 Prezentarea logică, sistematică a conținutului științific și 

realizarea transpoziției didactice  

 Asigurarea accesibilității conținutului și a limbajului de 

specialitate  

 Asigurarea caracterului aplicativ al sarcinilor de învățare 

 Asigurarea caracterului activ /interactiv al demersului didactic 

 Dozarea sarcinilor de învățare și asigurarea densității demersului 

didactic 

10  

TOTAL 50 puncte  
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“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

 

Nr.156 din 01.02.2021 
 

FIŞĂ DE APRECIERE ȘI NOTARE A CAPACITĂȚII DE ÎNDRUMARE A 

PROIECTĂRII DIDACTICE 

 

 

Evaluator, 

 

 

INDICATORI DE APRECIERE ȘI ANALIZĂ   

 

 

Punctaj  

maxim 

 

Punctaj 

acordat 

I. Evaluarea conținutului ştiinţific şi metodic proiectat  

 Analiza corectitudinii și relevanței conținutului științific 

esențializat  

 Analiza metodică a situațiilor de învățare proiectate  

 Analiza modului de structurare a demersului didactic, a 

coerenței proiectării didactice 

15   

II. Evaluarea modului de derivare a finalităților educaționale  

 Analiza competențelor generale /specifice și a tipului de 

lecție  proiectate 

 Analiza modului de definire a obiectivelor operaţionale și a 

rezultatelor învățării 

10  

III. Evaluarea corelaţiei dintre obiective şi celelalte componente ale 

actului didactic  (conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, 

evaluare etc.)  

 Analiza metodologiei didactice proiectate (adecvarea metodelor 

la obiectivele şi conţinutul lecţiei); 

 Analiza sistemului de mijloace de învăţământ integrate în 

demersul didactic (integrarea adecvată a mijloacelor didactice, 

diversitatea acestora) 

 Analiza formelor de activitate proiectate (individual, în grup, 

frontal) (adecvarea formelor de organizare la  obiectivele şi 

conţinutul lecţiei) 

 Analiza strategiilor de diferenţiere şi individualizare a activităţii 

didactice proiectate (adecvarea la profilul psihologic al vârstei) 

 Analiza metodelor și instrumentelor de evaluare proiectate 

(adecvarea metodelor și instrumentelor de evaluare la 

competențele evaluate și rezultatele așteptate ale învățării) 

15  

IV. Respectarea principiilor didactice în organizarea conţinutului 

ştiinţific al lecţiei 

 Analiza modului de prezentare a conținutului științific și a 

limbajului de specialitate (sistematizare, accesibilitate, 

esențializare, interactivitate) 

 Analiza densității demersului didactic  

10  

TOTAL 50 puncte  
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“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 

(Nicolae Iorga) 

 

Nr.154 din 01.02.2021 

 

 

FIŞĂ DE APRECIERE ȘI NOTARE A PROIECTULUI DE LECȚIE 

 

 

Evaluator, 

 

 

INDICATORI DE APRECIERE ȘI ANALIZĂ   

 

 

Punctaj  

maxim 

 

Punctaj 

acordat 

I. Documentarea ştiinţifică şi metodică 

 Prezentarea conținutului științific esențializat  

 Definirea metodică a situațiilor de învățare  

 Definirea logică, coerentă a etapelor demersului didactic și 

asigurarea coerenței proiectării didactice 

3   

II. Derivarea finalităților educaționale  

 Specificarea finalităților educaționale specifice disciplinei 

de învățământ (competențe generale /specifice) și precizarea 

tipului de lecție 

 Definirea obiectivelor operaţionale și descrierea rezultatelor 

învățării 

2  

III. Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic  

(conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, evaluare etc.) 

 Adaptarea metodelor didactice la obiectivele şi conţinutul 

lecţiei; 

 Integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate în lecţie; 

 Îmbinarea formelor de activitate (individual, în grup, frontal); 

 Utilizarea unor strategii de diferenţiere şi individualizare a 

activităţii didactice; 

 Integrarea unor metode și instrumente de evaluare diverse 

(formative, sumative), adecvate obiectivelor urmărite; 

3  

IV. Respectarea principiilor didactice în proiectarea demersului didactic 

 Prezentarea logică, sistematică a conținutului științific și 

realizarea transpoziției didactice  

 Asigurarea accesibilității conținutului și a limbajului de 

specialitate  

 Asigurarea caracterului aplicativ al sarcinilor de învățare 

 Asigurarea caracterului activ /interactiv al demersului didactic 

 Dozarea sarcinilor de învățare și asigurarea densității demersului 

didactic 

2  

TOTAL 10 puncte  
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