Vizat
ŞEF DE CATEDRĂ / COMISIE METODICĂ,

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul Teologic Baptist „Emanuel“
FIŞA DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC
în vederea acordării calificativului anual
Anul şcolar: _______________

Numele şi prenumele: ________________________________________________________

Domenii ale evaluării

1. Proiectarea
eficientă a
curriculumului
- 15 puncte
- minimum 13 p.
pentru FB
- minimum 11 p.
pentru B
- minimum 8 p.
pentru S

Criterii de performanţă

- Fundamentarea proiectării didactice
pe achiziţiile anterioare de învăţare
ale educabililor (preşcolari sau elevi)
- Asigurarea caracterului aplicativ al
proiectării curriculare
- Respectarea reglementărilor legale
în vigoare privind conţinutul şi forma
documentelor de proiectare

- 30 de puncte
- minimum 24 p.
pentru FB
- minimum 21 p.
pentru B
- minimum 15 p.
pentru S

5p.
3p.
3p.

- Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi locale

3p.

- Adaptarea la particularităţile geografice demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale
comunităţii în care funcţionează
unitatea de învăţământ

1p.

TOTAL:

2. Realizarea
curriculumului

Punctaj
maxim al
AutoEvaluare Evaluare
criteevaluare colegi-ală
C.A.
riului

15 p.

- Utilizarea metodelor active (care
presupun activitatea independentă a educabilului, individual sau în
grup) în activităţile de învăţare

5p.

- Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor

3p.

- Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei
logistice existente în unitatea de
învăţământ

3p.

- Utilizarea experienţei individuale şi
a achiziţiilor anterioare de învăţare
ale educabililor

3p.

- Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi,
după caz, a părinţilor în privinţa
progresului şcolar realizat

3p.

- Realizarea majorităţii obiectivelor
curriculare în timpul activităţii şco
lare a educabililor
- Punctualitate şi realizarea întocmai
şi la timp a activităţilor planificate
- Asigurarea caracterului aplicativ al
cunoştinţelor predate
- Respectarea indicaţiilor metodice
asociate documentelor curriculare
în uz

3p.
2p.
3p.
1p.

- Adaptarea metodologiei didactice
la particularităţile geografice,
demografice, etnice, economice,
sociale şi culturale ale comunităţii
în care funcţionează unitatea de
învăţământ

1p.

- Respectarea tuturor prevederilor
legale privind drepturile copilului şi
drepturile omului

1p.

Punctaj final şi calificativ
C.A.

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

- Acordarea unui respect egal tuturor educabililor, indiferent de mediul
de provenienţă, capacitatea de
învăţare şi rezultatele obţinute
TOTAL:

Punctaj
maxim al
AutoEvaluare Evaluare
criteevaluare colegi-ală
C.A.
riului

2p.

30 p.

- Evaluarea continuă şi notarea
conform reglementărilor legale şi
standardelor naţionale în vigoare

5p.

3. Evaluarea
rezultatelor
învăţării

- Asigurarea transparenţei criteriilor
şi a procedurilor de evaluare

3p.

- 20 de puncte

- Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
de educaţie conform procedurilor
stabilite la nivelul unităţii de
învăţământ

4p.

- înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în
vigoare

2p.

- minimum 16 p.
pentru FB
- minimum 14 p.
pentru B
- minimum 10 p.
pentru S

4. Realizarea
activităţilor
extracurriculare
- 10 puncte
- minimum 9 p.
pentru FB
- minimum 7 p.
pentru B
- minimum 5 p.
pentru S

- Comunicarea sistematică, către
beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării
- Promovarea autoevaluării
educabililor
TOTAL:

- 15 puncte
- minimum 13 p.
pentru FB
- minimum 11 p.
pentru B
- minimum 8 p.
pentru S

3p.
20 p.

- Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la
atingerea obiectivelor curriculare,
ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare sau a celor
propuse de beneficiarii de educaţie

4p.

- Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor
proiective ale unităţii de învăţământ

2p.

- Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor
extracurriculare pe baza planificării stabilite

2p.

- Utilizarea potenţialului local pentru
creşterea atractivităţii activităţilor
extra curriculare şi comunitare
TOTAL:

5. Dezvoltarea
profesională,
activitatea
metodică şi
ştiinţifică

3p.

2p.
10 p.

- Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel
naţional sau local

5p.

- Aplicarea în activitatea didactică a
rezultatelor participării la activităţile
metodice, ştiinţifice şi de
dezvoltare profesională

5p.

- Participarea la activităţile metodice
şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ,
localitate

3p.

- Utilizarea resurselor
informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a
surselor de informaţie
disponibile

2p.

TOTAL:
- Realizarea integrală şi la timp a
atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15 p.
3p.

Punctaj final şi calificativ
C.A.

Domenii ale evaluării

6. Contribuţia la
activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la
promovarea
imaginii
acesteia
- 10 puncte
- minimum 9 p.
pentru FB
- minimum 7 p.
pentru B
- minimum 5 p,
pentru S

Criterii de performanţă

Punctaj
maxim al
AutoEvaluare Evaluare
criteevaluare colegi-ală
C.A.
riului

- Realizarea comunicării formale şi a
schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale

1p.

- Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor
stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii)

1p.

- Realizarea / Participarea la programe/activităţi de prevenire şi
combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase

2p.

- Realizarea / Participarea la
programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene

1p.

- Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a
muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile
desfăşurate în tipul respectiv de
organizaţie

1p.

- Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei
educaţionale
TOTAL:

Punctaj final şi calificativ
C.A.

1p.
10 p.

Calificativul general "foarte bine" se acordă dacă este obţinut calificativul "foarte bine" la cel puţin 4 domenii (dintre care, obligatoriu,
domeniul 2, "Realizarea efectivă a curriculumului") şi calificativul "bine" la celelalte domenii;
Calificativul general "bine" se acordă dacă este obţinut calificativul "bine" la cel puţin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2,
"Realizarea efectivă a curriculumului") şi calificativul "satisfăcător" la celelalte domenii;
Calificativul general "satisfăcător" se acordă numai dacă este obţinut calificativul cel puţin "satisfăcător" la toate domeniile;
Calificativul general "nesatisfăcător" se acordă dacă este obţinut calificativul "nesatisfăcător" la cel puţin un domeniu.

Calificativul general acordat:

Preşedintele Consiliului de administraţie,

Am luat la cunoştinţă azi, __________________

Lider de sindicat,

CADRU DIDACTIC,
______________________
(semnătură)

