FIȘA

de (auto)evaluare a peronalului didactic
Profesor de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR)
………………………………………………………………………
Anul școlar………………………………………

Punctaj
Unități de perfomanță
A. Proiectarea didactică
Procesul de învățare
(40 puncte)

B. Raportări (10 puncte)
C. Acțiuni extracurs
Promovarea culturii și
civilizației românești în
unitatea de învățământ și
în comunitate (20 puncte)

D.
Dezvoltarea
profesională (10 puncte)

Indicatori de performanță
1. Aplicarea programei LCCR
2. Selectarea materialelor și mijloacelor didactice
adecvate programei
3. Elaborarea corectă a planificărilor
calendaristice
4. Proiectele didactice și activitatea didactică
- Stabilirea corectă și coerentă a obiectivelor
lecțiilor, în vederea abordării interdisciplinare a
conținututilor.
- Predarea corectă a conținutului unităților de
învățare, conform suportului de curs
- Corelarea strategiilor didactice în conformitate cu
noile orientări în didactică
- Gestionarea eficientă a timpului
- Accesibilitatea informațiilor
- Impactul formativ al lecției asupra elevului/grupei
Tratarea diferențiată a grupelor eterogene de elevi
Folosirea metodelor tradiționale și moderne
5. Evaluarea obiectivă a progresului școlar (teste
personalizate, interpretarea rezultatelor, măsuri
corective)
- Punctualitatea transmiterii
- Rigurozitatea și corectitudinea întocmirii
raporărilor
- Conceperea li organizare unor activități
extrașcolare de promovare a limbii, culturii și
civilzației românei în unitatea de învățământ
- Conceperea și organizarea de activități,
implementarea unor proiecte de promovare a
culturii, civilizației și tradițiilor românești în
comunitate
- Participarea la activități de formare organizate la
nivelul școlii
- Participarea la activități de formare la nivel
regional/național
- Absolvirea unor forme de învățământ compatibile
cu Proiectul LCCR (în anul școlar respectiv).

Maxim
5p
5p
5p
20p

5p

5p
5p
10p

10p

4p
4p
2p

Autoevaluare

Evaluare

E. Evaluarea realizată de 1. Activitatea de promovare a Proiectului LCCR
școală (10 puncte)
2. Respectarea regulamentelor interne ale școlii
3. Implicarea în activitățile școlii
4. Colaborarea cu colectivul de cadre didactice
5. Colaborarea cu familiile copiilor, organizarea în
parteneriat cu acestea a unor activități
6. Sprijinirea elevilor de origine română în procesul
de integrare
7. Impactul cursului în școală
8. Contribuția la promovarea interculturalității și
multilingvismului
9. Activități extrașcolare
F.
Raportul anual de
- Se întocmește urmărind unitățile de performanță
activitate (10 puncte)
și prevederile din fișa postului
- Maxim 3 pagini
- Se anexează documente justificative (diplome,
adeverințe etc.)
Punctaj total

Semnătura profesorului LCCR,

2p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
10p

100

Calificativ,

