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FIŞA-CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE  

în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 

Număr fișă post: ________________________ 

Numele şi prenumele cadrului didactic: ______________________________________________  

Perioada evaluată: _________________________________ 

Calificativul acordat: ______________________ 
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1. 

Proiectarea 

activităţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. Respectarea programei 
şcolare, a normelor de elaborare a 
documentelor de proiectare, precum 
şi adaptarea acesteia la 
particularităţile grupei/clasei 
 

 1.1.1. Includerea în portofoliul cadrului didactic a programelor şcolare în 
vigoare care vor sta la baza proiectării activităţii didactice 

Întocmirea și 
predarea la termen 

a documentelor 

1     

 1.1.2. Elaborarea documentelor de programare şi planificare a activităţilor 
didactice, CDȘ, documente catedre și comisii metodice  

1     

1.1.3. Alegerea strategiilor optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a 
programei  

1,5     

1.1.4. Proiectarea unităţilor de învăţare conform competenţelor generale şi 
specifice pe baza evaluărilor iniţiale şi a particularităţilor de vârstă 

1,5     

1.1.5. Creativitatea şi personalizarea documentelor de proiectare şi planificare  
Creativitate 
Personalitate 

1     

1.2. Implicarea în activităţile de 
proiectare a ofertei educaţionale la 
nivelul unităţii 

1.2.1. Promovarea ofertei educaţionale (CDŞ) în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi interesul major al populaţiei şcolare şi al comunităţii locale Proces verbal al 

catedrei/comisiei 
metodice 

1     

1.2.2. Proiectarea activităţilor  în conformitate cu documentele unităţii: plan 
managerial, strategii, proceduri  

1     

1.3. Folosirea TIC în activitatea de 
proiectare didactică 

1.3.1. Redactarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţilor 
didactice în format standard (Word, Excel, etc.) şi electronic (CD/DVD, etc.) Forma de 

prezentare a doc. 

1     

1.3.2. Intocmirea documentelor  în format electronic şi pe suport  de hârtie, cu 
toate elementele prevăzute astfel încât să poată fi considerat document oficial. 

1     

1.4. Proiectarea activităților-suport 
pentru învățarea în mediul online și 
a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva 
principiilor de proiectare didactică 

1.4.1. Elaborarea, adaptarea și selectarea resurselor educaționale învățării online 
Platforme online 

Orar specific 
Raportare la timp 

1     

1.4.2. Asigurarea calității actului educațional online 1     

1.4.3. Stabilirea programului activităților de învățare online 1     

1.4.4. Raportarea activității de proiectare la termenele stabilite 1     

 1.5. Proiectarea unor activităţi 
extracurriculare corelate cu 
obiectivele curriculare, nevoile şi 
interesele educabililor, planul 
managerial al unității 

1.5.1. Proiectarea activităţilor extracurriculare inițiate (inclusiv săptămâna altfel) 

Fișe de activitate 
Contracte de 
colaborare 

 

1     

 TOTAL  15     
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2. 

Realizarea 

activităţilor 

didactice 

 

2.1. Utilizarea unor strategii 
didactice care asigură caracterul 
aplicativ al învăţării şi formarea 
competenţelor specifice 

2.1.2. Corelarea proiectelor didactice şi a schiţelor de lecţii cu documentele de 
proiectare şi planificare a activităţilor 

Listă bibliografică 
Raport  

exemple elocvente 
de astfel de lecții 

2     

2.1.3. Concordanţa dintre competenţele specifice – obiectivele operaţionale – 
conţinuturi – activităţi de învăţare – metode didactice – mijloace didactice 

1     

2.1.4. Utilizarea metodelor specifice privind instruirea diferenţiată, centrată pe 
elev, pe elevii cu CES, pe particularităţile de vârstă ale elevilor 

2     

2.1.5. Utilizarea metodelor activ-participative în actul didactic 1     

2.1.6. Aplicarea transdisciplinarităţii 1     

 2.2. Utilizarea eficientă a 
resurselor materiale din unitatea de 
învăţământ în vederea optimizării 
activităţilor didactice- inclusiv 
utilizarea TIC 

2.2.1. Utilizarea eficientă a resurselor existente în LTF 

Raport, 
exemple elocvente 

de astfel de 
activități 

1     

2.2.2. Folosirea materialelor auxiliare existente în dotarea cabinetelor, bibliotecii 
şcolare, etc. 

1     

2.2.3. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice 
disciplinei 

1     

2.2.4. Realizarea softurilor educaţionale şi utilizarea mijloacelor TIC în cadrul 
orelor de curs 

1     

2.3. Utilizarea de resurse 
educaționale deschide, aplicații 
online, crearea și susținerea 
sesiunilor de învățare pe platforme 
educaționale 

2.3.1. Utilizarea eficientă a resurselor educaționale deschise 
Raport  

exemple elocvente 
de astfel de lecții 

1     

2.3.2. Crearea și susținerea sesiunilor de învățare online 1     

2.3.3. Participarea la sesiuni de învățare pe platforme educaționale 1     

 2.4. Diseminarea, evaluarea şi 
valorizarea activităţilor  

2.4.1. Promovarea rezultatelor elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii, la nivelul 
comisiei metodice, în comunitatea locală, în mass-media, etc. 

Raport (când, 
unde, cum?) 

1     

2.4.2. Realizarea de portofolii, expoziţii, materiale informative (pliante, postere, CD-
uri, etc.) 1     

2.4.3. Realizarea feed-back-ului elevilor, părinţilor, şi comunităţii locale 1     

 2.5. Organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice, curriculare și 
extracurriculare în mediul școlar, 
extrașcolar și în mediul online 

2.5.1. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii 

Raport (când, 
unde, cum?) 

1     

2.5.2. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii 1     

2.5.3. Încheierea unor parteneriate şi colaborări cu instituţiile publice pentru 
organizarea unor activităţi extracurriculare 

1     

2.6. Formarea deprinderilor de 
studiu individual şi în echipă în 
vederea formării/dezvoltării 
competenţei de „a învăţa să înveţi” 

2.6.1. Antrenarea elevilor în activităţi ce promovează studiul individual în 
rezolvarea unor sarcini de lucru creative 

Raport activități 
realizate conform 

cu ceea ce și-a 
propus 

1     

2.6.2. Utilizarea metodelor ce promovează studiul în echipă în rezolvarea unor 
sarcini de lucru 

1     

2.7. Organizarea și desfășurarea de 
activități prin participarea la acțiuni 
de voluntariat 

2.7.1. Organizarea unor acţiuni de voluntariat 
Număr de 

înregistrare 
documente 

1     

2.7.2. Participarea la acţiuni de voluntariat 1     

2.7.3. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor 
activităţi de voluntariat (procese-verbale, rapoarte, analize, etc) 

1     

  TOTAL 25     
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3. 

Evaluarea 

rezultatelor 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1. Asigurarea transparenţei 
criteriilor, a procedurilor de 
evaluare şi a rezultatelor 
activităţilor de evaluare 

3.1.1. Stabilirea criteriilor de evaluare şi comunicarea lor 

Raport al comisiei 
de monitorizare a 

notării ritmice 

0,5     

3.1.2. Prezentarea şi discutarea criteriilor cu elevii 0,5     

3.1.3. Prezentarea, discutarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare cu părinţii 0,5     

3.1.4. Asigurarea permanentă a feed-back-lui prin notare ritmică şi aprecieri 
verbale 

0,5     

3.1.5. Justificarea notării pe baza criteriilor şi procedurilor aplicate în evaluare 0,5     

3.1.6. Comunicarea individuală a rezultatelor, discutarea la nivelul claselor a 
rezultatelor evaluării pe baza criteriilor utilizate 

1     

 3.2. Aplicarea testelor predictive, 
interpretarea şi comunicarea 
rezultatelor  

3.2.1. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile 
evaluării şi standardele de performanţă 

Portofoliu 
evaluare 

 
 

Rapoarte de 
progres 

1     

3.2.2. Utilizarea combinată a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi 1     

3.2.3. Prezentarea baremelor de corectare şi notare, elevilor şi părinţilor 0,5     

3.2.4. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie 1     

3.2.5. Consemnarea progresului/regresului şcolar 1     

3.2.6. Afişarea rezultatelor şi comunicarea individuală a rezultatelor evaluării 0,5     

 3.3. Utilizarea diverselor 
instrumente de evaluare, inclusiv a 
celor online 

3.3.1. Aplicarea celor trei forme de evaluare: iniţială, continuă, sumativă 

Notificări, ce când 
s-a utilizat? 

1     

3.3.2. Folosirea unor fişe de lucru, chestionare 0,5     

3.3.3. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare: teste, teze, portofolii, 
referate, proiecte 

1     

3.3.4. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu – 
modele de teste de la evaluarea iniţială sau evaluarea naţională) 

1     

3.3.5. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică 
inclusiv online 

0,5     

 3.4. Promovarea autoevaluării şi 
interevaluării 

3.4.1. Includerea autoevaluării ca etapă în demesul didactic în proiectarea 
activităţilor 

Mapa catedrei, 
portofoliul 
personal 

1     

3.4.2. Folosirea unor fişe/chestionare de autoevaluare 0,5     

3.4.3. Realizarea autoevaluării individuale în cadrul grupelor de lucru 0,5     

3.4.4. Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de lucru 0,5     

 3.5. Evaluarea satisfacţiei 
beneficiarilor educaţionali 

3.5.1. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor 
Chestionare 

interpretate de 
diriginți, profesori 

0,5     

3.5.2. Evaluarea implicării beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei 
educaţionale ce urmează a fi parcursă 

0,5     

3.5.3. Întâlniri periodice cu părinţii şi elevii 0,5     

3.6. Coordonarea elaborării 
portofoliului educaţional ca element 
central al evaluării rezultatelor 
învăţării 

3.6.1. Prezentarea conținutului portofoliului educațional 

Notificări 

1     

3.6.2. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a 
portofoliilor 

1     

3.7. Realizarea și aplicarea unor 
instrumente de evaluare a activității 
online, valorizarea rezultatelor 
evaluării și oferirea de feedback 
fiecărui elev 

3.7.1. Elaborarea de instrumente de evaluare a activității online 

Notificări 
Raportări 

0,5     

3.7.2. Raportarea  activității de evaluare ținând seama de modalitățile  și 
termenele de raportare stabilite 

0,5     

3.7.3 Aplicație online pentru inregistrarea progresului  elevului 0,5     

  TOTAL  20     
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4.Manage-

mentul 

clasei de 

elevi 

 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat    
(reguli de conduită, atitudini, 
ambient) pentru desfăşurarea 
activităţilor în conformitate cu 
particularităţile clasei de elevi 

4.1.1. Prezentarea şi afişarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de 
curs, conform ROFUIP şi ROI / aplicarea și verificarea de către toate cadrele 
didactice  

Procesele verbale 

1     

4.1.2. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor justificative 
de către diriginte și cadre didactice 

1     

4.1.3. Realizarea de activităţi specifice care să conducă la cunoaşterea legilor 
ţării, a normelor de conduită, circulaţie, etc. / implicarea alături de diriginții a 
tuturor cadrelor didactice 

0,5     

 4.2. Monitorizarea 
comportamentului elevilor şi 
gestionarea situaţiilor conflictuale 

4.2.1. Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor 
„problemă”  de către diriginte și cadre didactice 

Procese verbale 
disciplină, 

lectorate și ședinte 
cu părinții 

Redactarea unui 
tabel cu elevii de 

serviciu 

1     

4.2.2. Intervenţia pentru ameliorarea situaţiilor conflictuale/monitorizarea 
comportamentului elevilor problemă 

1     

4.2.3. Completarea unei strategii de gestionare a situaţiilor coflictuale de către 
diriginte și cadre didactice 

1     

4.2.4. Îndeplinirea corectă a sarcinilor în timpul serviciului în școală 1     

 4.3. Cunoaşterea, consilierea şi 
tratarea diferenţiată a elevilor 

4.3.1. Completarea fişelor de observaţie a elevilor de către diriginte și cadre 
didactice 

Activități 
inițiate/realizate 

1     

4.3.2. Consilierea permanentă a elevilor prin forme şi mijloace variate de către 
diriginte și cadre didactice 

1     

4.3.3. Respectarea particularităţilor elevilor: de vârstă, caracter, temperament, 
cunoaştere, condiţii sociale, etnie, etc. 

1     

4.4.4. Tratarea specifică a elevilor cu CES 0,5     

 4.4. Motivarea elevilor prin 
valorizarea exemplelor de bună 
practică 

4.4.1. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică 
Raport progres 

școlar 

1     

4.4.2. Responsabilizarea elevilor 1     

  TOTAL  12     

5.Manage-

mentul 

carierei şi al      

dezvoltării      

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1Participarea și valorificarea 
competențelor științifice, metodice 
dobândite prin participarea la 
programele de 
formare/perfecționare 
 

5.1.1. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare, prin 
redactarea documentelor, creșterea gradului de atractivitate a activ. didactice  

Participări la 
activități metodice 
și programe de 

formare și 
perfecționare 

certificate prin 
documente 

1     

5.1.3. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste de 
specialitate/lucrări de specialitate 

0,5     

 5.2. Implicarea în organizarea 
activităţilor metodice la nivelul 
unității de învățământ/catedrei 

5.2.1. Diseminarea informațiilor  privind înscrierea la unele cursuri de formare 
continuă 

Participări 
demonstrate prin 

documente 
aferente  

0,5     

5.2.2. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice, organizarea unor activităţi 
metodice la nivelul catedrei/comisiei 

0,5     

5.2.3. Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de ISJ şi CCD 1     

5.2.4. Organizarea de activităţi metodice conform programului CCD organizate 
în şcoală/cerc pedagogic/responsabil cerc pedagogic 

0,5     

 5.3. Realizarea/actualizarea 
portofoliului profesional şi 
dosarului personal 

5.3.1. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional1 şi a 
dosarului personal Portofoliul 

cadrului didactic / 
documente 
justificative 

1     

5.3.2. Calitatea şi relevanţa documentelor cuprinse în portofoliul profesional şi în 
dosarul personal conform normelor în vigoare 

0,5     

5.3.3. Participarea la şedinţele CP, la comisiile de specialitate, etc. 0,5     
5.4. Dezvoltarea capacităţii de 
comunicare şi relaţionare în interiorul şi 
în afara unităţii cu elevii, personalul 
școlii, echipa managerială şi în cadrul 
comunităţii; 

5.4.1. Oferă feedback permanent fiecarui elev  

 

1     

5.4.2. Responsabilitate privind asigurarea calității actului educativ 1     

  TOTAL  8     
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6. 

Contribuţia 

la 

dezvoltarea 

Instituţiona

-lă şi 
promova-

rea              

unităţii 
şcolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi 
proiecte educaţionale în vederea 
dezvoltării instituţionale 

6.1.1. Atragerea de parteneriate educaţionale 

documente 
justificative 

0,5     

6.1.2. Derularea unor proiecte educaţionale 1     

6.1.3. Implicarea activă în parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea 
dezvoltării instituţionale 

0,5     

6.2. Promovarea ofertei 
educaţionale 

6.2.1. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/ în comunitatea locală 
documente 
justificative 

0,5     

6.2.2. Promovarea activitătii scolii la nivel local, judetean, national 0,5     

 6.3. Promovarea imaginii şcolii în 
comunitate prin participarea şi 
rezultatele elevilor la olimpiade, 
concursuri, competiţii, activităţi 
extracurriculare şi extraşcolare 
realizate în mediul școlar, 
extrașcolar și în mediul online 

6.3.1. Participarea şi obţinerea de rezultate la concursurile 
şcolare/olimpiade/evaluare naţională 

-documente 
justificative 

-consemnări ale 
prezenței elevilor 

1     

6.3.2. Participarea la concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale 
(Numărul de elevi pregătiți) 

1     

6.3.3. Participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări în unitatea şcolară şi în 
afara ei 

1     

6.3.4. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace 
mass-media, site sau alte mijloace 

1     

 6.4.Realizarea/participarea la 
programe/activităţi de prevenire şi 
combatere a violenţei şi a 
bullyingului în mediul şcolar și/ sau 
în mediul online 

6.4.1. Organizarea/participarea la programe/activităţi în domeniul educaţiei 
pentru cetăţenie democratică, cuprinderea şi dezbaterea temelor specifice în orele 
de consiliere 

Când?  
Unde?  

Ce? 

0,5     

6.4.2. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de 
prevenire şi combatere a comportamentelor deviante, a delicvenţei juvenile, etc. 

1     

6.4.3. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu poliţia, ONG- uri, etc. 1     

 6.5. Respectarea normelor, 
procedurilor de sănătate şi 
securitate a muncii şi de PSI şi ISU 
pentru toate tipurile de activităţi 
desfăşurate în cadrul unităţii de 
învăţământ precum şi a sarcinilor 
suplimentare 

6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de respectare a normelor de sănătate 
şi securitate a muncii, de PSI şi ISU prevăzute de legislaţia în vigoare 

Procese verbale 

0,5     

6.5.2. Implicarea în acţiuni comune cu instituţiile abilitate 0,5     

6.5.3. Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei 
specifice 

0,5     

 6.6. Implicarea activă în crearea 
unei culturi a calităţii la nivelul 
organizaţiei 

6.6.1. Diponibilitate şi promtitudine în realizarea sarcinilor cerute  Procese verbale 1     

6.6.2. Autoperfecţionarea şi implicarea activă în realizarea tuturor sarcinilor  Procese verbale 1     

6.7. Promovarea de activități de 
învățare interactive prin utilizarea 
unor instrumente realizate cu 
ajutorul tehnologiei 

6.7.1. Promovarea activității de învățare interactivă 

 

1     

6.7.2. Asigurarea calității actului educativ în LTF 1     

  TOTAL  15     
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7.1. Profesorul trebuie să 
demonstreze INTEGRITATE  

7.1.1. Crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare  0,5     

7.1.2. Comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate  0,5     

7.2. Profesorul trebuie să 
demonstreze ONESTITATE 

7.2.1.Exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte.  0,5     

7.2.2. Exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi 
corect. 

 0,5     

7.3. Profesorul trebuie să 
demonstreze RESPECT 

7.3.1. Tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor.  0,5     

7.3.2. Relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect 
reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate. 

 0,5     

7.4. Profesorul trebuie să 
demonstreze RESPONSABILITATE  

7.4.1. Oferirea priorităţii educaţiei şi îngrijirii elevilor, colaborarea şi cooperarea 
cu colegii  în interesul educării şi bunăstării elevilor. 

 0,5     

7.4.2. Angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de 
îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare 

 0,5     

7.5. Profesorul trebuie să 
demonstreze ÎNCREDERE   

7.5.1. Cinstit şi rezonabil  0,5     

7.5.2. Participarea la bunăstarea indivizilor şi a comunităţii, soluţionarea 
conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflecţie   

 0,5     

TOTAL 5     

TOTAL PUNCTAJ 100     

 

 

 Numele și prenumele  Semnătură 

Cadru didactic evaluat:   

 Responsabil comisie   

Director:  Prof. Nichifor Magdalena Gabriela  

Președinte CA: Prof. dr. Bădeliță Ioan  
 

Notă 
1 portofoliul profesional cuprinde:  

Curiculum vitae;  
raport de progres școlar, însoțit de planificări anuale, semestriale și pe unități de învățare; 
minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite; 
instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri); 
catalogul profesorului; 
resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. 

Punctaj Calificativ 

100 – 85 Foarte Bine 

84.99 – 71 Bine 

70.99 – 61 Satisfacator 

60.99 Nesatisfacator 


