
FIŞA DE OBSERVARE A PREDĂRII Şl ÎNVĂŢĂRII

ACTIVITATEA DE PREDARE/ ÎNVĂŢARE este realizată în conformitate cu criteriile
de observare şi evaluare listate.

Şcoală/Localitate:

Disciplina:

Tema:

Date:

Clasa:

Total elevi:

Profesor/Instructor:

Observator:

Elevi abscnli:

Funcţie:

Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultăţi, disciplina, mapele de lucru ale elevului
etc.)

NOTĂ:

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite

S = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative
-w pcrîcriiiuijţ.u îo&rtc t)uiîu. şi pcStC "ivcîiî i sŞiCptiit
3 = performanţă hună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe
2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe
î — pciloffimuţă ncsa! iM . iiij ă tcZuîuuc văîoioiiSc

Plan de acţiune

Semnătura profesorului/instructorului

Acţiune finalizată
Introduceţi data

Semnătura
observatorului



Profesorul/Instructorul:

1. a aranjai locul/sala/ spaţiul de lucru în mod corespunzător, acolo unde a fost posibil?
2. a avut toate echipamentele pregătite şi în stare de funcţionare?
3. a avut loale materialele ajutătoare/resursele necesare Ia îndemână?
4. a avut în vedere anumite considerente/nevoi speciale, când acest lucru a fost posibil?
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii?
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?
7. a evitat iipsa de imparţialitate şi a promovat egalitatea şanselor ţaţa de elevi?
K. a identificat ţii a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioare?
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile "ruouiui / elevilor?
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor?
H. a stabilit ţinte individuale de învăţare, ori de câte ori a fost cazul?
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare?
13. a încurajat productivitatea, implicarea, concentrarea şi eforturile elevilor?
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte?
15. a folosit o gamă variată de strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor?
16. a eliminat, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile?
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite?
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative?
19. a verificai înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor?
21 a seleclat o varietate de maleriale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?
22. a încurajat elevii să pună întrebări?
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii?
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare?
25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor?
26. a oferit !a timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul?
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu progresul realizat?
28. a asigurat o evaluare formativă regulată care este adecvată, riguroasă, corectă şi exactă?
29. a pus la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor lor?
30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare?
3î. a alocat timp Suficient pentru discutarea unor aspecte, probleme sau nevoi Suplimentare?
32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea?
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii?
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în această disciplină?
35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării?
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia corespunzătoare?

Listă de verificare privind strategiile / materialele /materialele vizuale

Vă rugăm bifaţi materialele /strategiile utilizate în timpul lecţiei.

D transparente +
retroproiector
D video
D PowerPoint
D flipchart
D tablă

d fişe de lucru
D studiu de caz
D activitate de proiect
CU joc de roluri

LJ exerciţii scrise
D activităţi practice
U TIC
Q cărţi, articole etc.
D întrebările elevilor
D lucru în grup
d lucru pe perechi
D catalog de prezentă
C3 evaluare/ notare

U altele


