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Funcţia Data Semnătura 
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Adjunct 
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Verificat  Roatis Rodica Responsabil 

C.E.A.C. 

18.09.2014  

Aprobat  Salagean Mariana Director  19.09.2014  

Revizuit     

 

 

Scopul: 
Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul şi mijloacele de realizare a activitǎţilor 

de asistenţǎ la ore, asigurarea consultanţei didactice prin asistenţe la ore şi activitǎţi 

demonstrative : 

a) asistenţele la ore vor urmǎri  valoarea adaugatǎ –prin lecţie, din punct de vedere informativ 

–formativ  şi dezvoltarea proceselor intelectuale ; 

b) asistenţele şi interasistenţele vor urmǎri centrarea pe elev a demersului didactic , învǎţarea 

prin cooperare , utilizarea unor  strategii interactive şi deductive, formarea conceptului cheie  

pentru educaţia permanentǎ. 

Obiectivul central în acest an şcolar va fi centrarea pe elev a procesului de predare-învǎţare . 

 

Aria de cuprindere (Domeniul  de  aplicare) 

Aceastǎ procedurǎ se aplicǎ tuturor  membrilor personalului didactic  de 

predare. 
 

Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedural 
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ROFUIP, Statutul personalului didactic, Legea Educaţiei Naţionale, 

Regulamentul de Ordine Interioarǎ. 

 

 

Responsabilităţi şi răspunderi: 

Aplicare 
profesorii  vor detine si prezenta cu ocazia asistentei documentele 

prevazute in mapa profesorului 

Monitorizare  

 

 

 

 

 

Descrirea proceduri: 

 

Pasul 1. 
Afişarea în sala rpofesoralǎ a Graficului de monitorizare a activitǎţii de predare – învǎţare , 

cu precizarea termenelor de realizare a asistenţelor la ore, cât şi disciplinele vizate. 

 

Pasul 2. 
In urma discutarii cu cadrele didactice  , se va stabili cǎ 100%  din asistenţe sǎ fie anunţate. 

Cadrele didactice cu  norma întreagǎ vor fi asistate odatǎ pe semestru , iar cele cu ½ de 

norma o singura data pe an şcolar.  

 

 

Pasul 3.. 
Efectuarea observǎrii activitǎţilor la clasǎ. Se va completa fişa de observare a lecţiei 

precizând punctele tari ,punctele slabe , calificativul dat cadrului didactic asistat . 
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Pasul 4. 
Se verificǎ : 

 

 Portofoliul profesorului 

 Documentele elevilor :-caiete de notiţe ; 

                                          -portofoliile elevilor    

 

 

Pasul  5. 
Se va propune , atunci când este cazul , cadrului didactic asistat , realizarea unui plan 

de îmbunǎtǎţire a activitǎţii cu termene clare de realizare .Planurile de îmbunǎtǎţire, 

împreunǎ cu fişele de asistenţǎ vor fi depuse  la dosarul de asistenţe , vor fi arhivate, acestea 

constituind dovezi ale activitǎţii depuse . 

 
 

 

 


