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FISA DE ASISTENTA LA ORE
Director : prof. Tuvichi Marius

An şcolar: 2021-2022
Numele, prenumele şi specializarea cadrului didactic asistat :
Obiectivele asistenţei :
Disciplina:
Clasa / nr.elevi prezenţi /din:
/
/
Tema:
Tipul lecţiei:

Timpul petrecut în asistenţă:
Data:

1.Proiectarea activităţii:
Indicatori

Aprecieri
F. bine Bine

Satisf. Slab

F. slab

F. bine Bine

Aprecieri
Satisf. Slab

F. slab

Aprecieri
Satisf.

F. slab

Proiectarea unităţii de invatare curente si corelarea cu planificarea
calendaristica /proiectul didactic
2.Conţinutul ştiinţific al lecţiei:
Indicatori
Corespondenta conţinutului lecţiei cu proiectarea didactica.
Rigurozitatea ştiinţifica si exprimarea corecta.
Corelarea intra si interdisciplinara a cunoştinţelor.

3.Desfăşurarea lecţiei:
Indicatori
F. bine
Aspectul sălii de clasa
Crearea cadrului afectiv propice desfăşurării orelor
Tinuta.tonul,gestica
Verificarea cunoştinţelor anterioare / a temei
Organizarea conţinutului,inlantuirea noţiunilor,respectarea logicii.
Integrarea lecţiei in sistemul de lecţii din care face parte
Claritatea si corectitudinea explicaţiilor
Folosirea exemplelor
Adaptarea metodelor folosite la obiectivele si conţinutul lecţiei
Aplicarea cunoştinţelor in situaţii diverse
Utilizarea diferitelor forme de activitate (individuala,pe grupe.frontala etc)
Strategii de diferenţiere si individualizare
Gradul de solicitare al elevilor
Interactiunile: profesor-elev, elev-elev, elev-profesor
Modul de corectare al greşelilor
Adecvarea stilului didactic la particularităţile clasei
Asigurarea retentiei si transferului
Feedback-ul lecţiei
Stabilirea sarcinii de lucru pentru acasă
Modul de notare si evaluare

Bine

Slab
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4.Activitatea elevilor
Indicatori
F. bine

Bine

Aprecieri
Satisf.

Slab

F. slab

F. bine

Bine

Aprecieri
Satisf.

Slab

F. slab

Atitudinea fata de invatatura
Responsabilitate fata de studiu
Calitatea cunostintelor.priceperilor si deprinderilor insusite de elevi

5.Autoevaluarea
Indicatori
Nivelul autoanalizei lecţiei

Analiza activităţii
Puncte tari

Puncte slabe

Evaluarea activitatii cadrului didactic (planificare, cunoasterea continutului, strategii, folosirea resurselor, modul in care
evalueaza, folosirea temei pentru acasa)

Evaluarea atitudinii elevilor fata de educatia primita in scoala (atitudinea fata de invatatura, responsabilitatea fata de studiu,
perseverenta, comportament, relatiile cu profesorul si colegii, colaborarea cu colegii)

Ce au invatat elevii si ce sunt capabili sa faca (progresul realizat in timpul lectiei, nivelul cunoasterii, al deprinderilor si al
intelegerii, utilitatea a ceea ce au invatat)

Alte observatii (dotarea, resurse, atentia acordata elevilor cu
nevoi speciale
Recomandari

Calificativ acordat :
Director,
Prof. Tuvichi Marius

Cadru didactic,

