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1.Lista responsabililor de  elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

2. Cuprins 

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției procedurii 

operaționale. 

2. Cuprins. 

3. Scopul procedurii operaționale. 

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale. 

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale. 
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Semnătura: 
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Vrînceanu Vasile 

Semnătura: 
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6. Descrierea procedurii operaționale. 

7. Responsabilități  în derularea activității. 

8. Anexe. 

3.Scopul procedurii operaționale 

Scopul acestei proceduri este de a defini modul şi mijloacele de realizare a 

activităţilor de asistenţă la ore. Obiectivul central în acest an şcolar va fi 

centrarea pe elev a procesului de predare-invăţare. Asistenţa la ore reprezintă un 

instrument de evaluare, prevenire şi corectare a disfuncționalităților care pot 

apărea în procesul de predare - învățare – evaluare. 

4.Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic.  

 

5. Documentele de referință aplicabile activității procedurale. 

 

5.1  Codul Educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17 iulie 2014 ) 

5.2  Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic ( OME,   

nr. 1228  din  22 decembrie 2015 )  

5.3  Ghid de autoevaluare. Asigurarea internă a calității în învățământul 

profesional tehnic din Republica Moldova 

5.4  Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic 

post-secundar și post-secundar non-terțial în baza Sistemului de Credite de 

Studii Transferabile ( OME nr.234 din 25 martie 2016 ) 

5.5  Regulamentul intern de organizare  a studiilor în  Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică 

 

6. Descrierea procedurii operaționale. 

PASUL  1 

Afişarea Graficului de asistenţe la ore.  

PASUL  2                                                                                                                 

Responsabilii de observare a lecţiilor îsi vor face planificarea asistentelor la 
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catedrele  metodice repartizate în urma discutării cu cadrele didactice asa încît 

toate asistențele să fie anunțate.  

Se instituie regula : După prima asistență anunțată prin grafic, urmează asistenţa 

de revenire neanunţată, în caz de observare a unor deficiențe în actul didactic. 

Interasistențele cadrelor didactice se anunță cu cel puțin o zi înainte.  

 PASUL  3 

 Efectuarea observării activităţilor curriculare şi extracurriculare. Se vor urmări:  

• Verificarea documentelor de proiectare didactică; 

• Pregătirea pentru lecţie;  

• Evaluarea activităţii cadrului didactic; 

• Evaluarea activităţii elevului ; 

• Autoevaluarea cadrului didactic, lista de strategii/materiale.  

Se va completa fişa de observare a lecţiei precizînd punctele tari, slabe, 

calificativul dat cadrului didactic asistat.  

PASUL  4 

Se verifică  portofoliul profesorului, urmărindu-se documentaţia necesară. 

PASUL  5 

 Responsabilii de observare a lecţiilor vor propune, atunci  cînd este cazul, 

cadrului didactic asistat un plan de îmbunătăţire a activitătii, cu termene clare de 

realizare. 

PASUL  6 

Propunerile de îmbunătăţire, împreună cu fisele de observare și concluziile vor fi 

depuse la coordonatorul CEIAC, care le va arhiva. Concluziile pentru lectiile 

asistate se vor prezenta sub forma unei diagrame SWOT. 

PASUL  7 

Coordonatorul CEIAC va include în raportul semestrial către Consiliul 

Profesoral o analiză pe baza diagramelor SWOT primite, propunînd  măsuri de 

îmbunătățire.  

PASUL  8 
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Responsabilul de procedură va informa semestrial CEIAC printr-un raport, 

despre implementarea prezentei proceduri și va propune un plan de măsuri 

Consiliului de Administrație.  

7.Responsabilităţi în derularea activității.  

Șeful de Secție Asigurarea Calității răspunde de buna desfăşurare a activităţii 

de asistenţă şi observare a predării învăţării, urmărind respectarea Graficului  de 

asistenţe la ore, propus de conducerea CEIAC. 

Comisia de Evaluare Internă şi Asigurare a Calității urmărește rezultatele 

procesului de asistență la ore.  

Responsabilii comisiilor metodice răspund de realizarea graficului şi a 

asistenţelor la ore.  

Profesorii vor deţine şi prezenta cu ocazia asistenţei documentele prevăzute în 

portofoliul  profesorului.  

Membrii CEIAC  vor realiza asistenţe, aşa încît fiecare grupă şi fiecare 

profesor să fie asistat pe parcursul unui semestru cel puţin o dată. 

Cadrele didactice au responsabilitatea realizării a 1-2 interasistențe semestrial . 

OBSERVAŢIE : 

- Monitorizarea procedurii se face de către coordonatorul Comisiei de Evaluare 

Internă şi Asigurare a Calităţii şi managerii unităţii de învăţămînt. 

8. Anexe. 
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Fișa de observare a predării-învățării 

Profesor__________________________________________           Data observării________________ 

Observator________________________________________          Grupa________________________ 

Funcția___________________________________________           Total elevi____________________ 

Disciplina_________________________________________           Numărul elevilor absenți________ 

Tema lecției_______________________________________ 

_________________________________________________ 

Tipul lecției_______________________________________ 

 

Comentarii generale (asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor 

de lucru ale elevilor etc.)  

  

 

 

 

 

 

Criterii de observare Da Nu 

1. a aranjat sala  în mod adecvat?   

2. a aranjat şi pregătit toate echipamentele?   

3. a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate?   

4.  a avut în vedere nevoi speciale?   

5.  a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei?   

6.  a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?   

7. a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea 

şanselor pentru elevi? 

  

8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară?   

9.  a ţinut cont de nevoile / capacităţile grupului / elevilor?   

10. a adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor?   

11. a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ?   

12.  a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare?   

13. a încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor?   

14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite 

contexte? 

  

15. a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare  şi nevoilor 

elevilor? 

  

16. a redus la minim, 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 verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?   

20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor?   

21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?   

ANEXA 1 
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22. a încurajat elevii să pună întrebări?   

23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei?   

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 la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul?   

27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres?   

28. a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă?   

29. a furnizat 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?   

31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, îngrijorări sau nevoi suplimentare?   

32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea?   

33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei?   

34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu?   

35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării?   

36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare?   

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătățite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte de acțiune Autoevaluare 

  

 

 

 

 

 

 

Strateșii/mijloace didactice(bifați strategiile/mijloacele didactice utilizate în timpil lecției): 

 

   proiector                                                activități practice                                   altele: 

   video                                                      TIC                                                         ________________ 

   Power Point                                           cărți, articole etc.                                   ________________ 

   flipchart                                                 întrebările elevilor                                 ________________ 

   tabla                                                       lucrul în grup                                         ________________ 

   fișe de lucru                                           lucrul în perechi                                     ________________ 

   studiul de caz                                         exerciții scrise    

   activitate de proiect                                evaluare/notare                

   joc de rol 

 

Nota:_________ 

Semnătura profesorului___________/___________       Semnătura observatorului__________/___________ 



Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității 
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

 

Ediţia 1 

Fișa de observare a activității extracurriculare 

 
Profesorul asistat/evaluat_________________________________________________________________ 

Tipul activității_________________________________________________________________________ 

Tema activității_________________________________________________________________________ 

Data asistării___________________________________________________________________________ 

Grupa__________Total elevi______________Numărul elevilor absenți___________________________ 

 

 

Nr.

d/o 

 

Aspecte monitorizate 

Calificativul de apreciere 

(satisfăcător, bine, foarte bine) 

1. Pregătirea pentru activitatea extracurriculară  

2. Impactul cognitiv și afectiv asupra elevilor  

3. Îmbinarea mijloacelor didactice  

4. Abilitatea de a dirija activitatea extracurriculară  

5. Climatul psihopedagogic al activității  

6. Conținuturile valorificate și rolullor formativ  

7. Originalitatea prezentării activitpții  

8. Parteneriatul în activitatea educațională cu diverși  

factori(elevi, profesori, părinți etc.) 

 

 

9. Nivelul comportamentului profesional(limbajul utilizat, cultura  

intelectuală, logica acțiunilor, competențe valorificate etc.) 

 

 

10. Calificativul final acordat:  

 

Mențiuni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Semnătura Observator_____________/________________Profesor_______________/_______________ 
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FORMULAR 

DE ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A 

PROCEDURII OPERAȚIONALE PRIVIND  

OBSERVAREA PREDĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII 

 
Nr 

d/o 

Nume și prenume Funcția Data Semnătura 

1. Bantaș Virgil Director adj. pentru instruire și 

educație 

11.10.2017  

2. Zvezdenco 

Gheorghe 

Director adj. pentru instruire și 

educație 

11.10.2017  

3. Berdiev Aurelia Membru CEIAC 11.10.2017  

4. Bodean Rodica Membru CEIAC 11.10.2017  

5. Cușnir Natalia Membru CEIAC 11.10.2017  

6. Turtureanu Ovidiu Membru CEIAC 11.10.2017  

7. Matei Mihaela Membru CEIAC 11.10.2017  

8. Cepraga Elena Membru CEIAC 11.10.2017  

9. Popov Natalia Membru CEIAC 11.10.2017  

10. Clichici Cristina Membru CEIAC 11.10.2017  

11. Enache Nadejda Membru CEIAC 11.10.2017  

12. Ivanov Angela Membru CEIAC 11.10.2017  

13. Roșca Maria Membru CEIAC 11.10.2017  

14. Vlas Lorena Membru CEIAC 11.10.2017  

15. Grăjdian Lilia Șef catedră Electrotehnică 11.10.2017  

16. Gore Lilia Șef catedră Comunicații 11.10.2017  

17. Crețu Ștefan Șef catedră Metrologie 11.10.2017  

18. Grădinaru Adrian Șef catedră Automatizări 11.10.2017  

19. Tofan Tatiana Șef catedră Sisteme informaționale 11.10.2017  

20. Munteanu Mihail Șef catedră Calculatoare 11.10.2017  

21. Șeremet Emil Șef catedră Electronică 11.10.2017  

22. Zinovei Olga Șef catedră Telecomunicații 11.10.2017  

23. Gorii Vladimir Șef catedră Ed. fizică și sport 11.10.2017  

24. Ciobanu Valentina Șef catedră Științe exacte 11.10.2017  

25. Gâsca Radu Șef catedră Științe reale 11.10.2017  

26. Sărbușan Galina Șef catedră  Limbă și comunicare 11.10.2017  

27. Țaranovici Tatiana Șef catedră L. de instr. și străină 11.10.2017  

28. Burdui Stela Șef catedră Limbi străine 11.10.2017  

29. Bucătaru Igor Șef catedră Științe socio-umane 11.10.2017  

30. Zaraf Liliana Șef catedră Științe umanistice 11.10.2017  

        Șef Secție Asigurarea Calității       ___________________       DANU Aliona 
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