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Criterii de performanţă 

cevor fi utilizate in evaluareaactivitatiidesfasurata de cadre cadreledidactice ale Liceului “SimionStolnicu” in anulscolar 2019-2020 

Domenii ale evaluării Criterii de performanţă 

1.Proiectarea activităţii 1.1.Respectareaprogrameişcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precumşiadaptareaacesteia la 

particularităţilevârstei, clasei. 

1.2 Implicareaînactivităţi de proiectare a oferteieducaţionale la nivelulunităţii 

1.3 Folosirea TIC înactivitatea de proiectare 

1.4 Proiectareaunoractivităţiextracurricularecorelate cu obiectivelecurriculare, 

nevoileşiintereseleeducabililor 

2.Realizarea activităţilordidactice 

 

 

 

 

 

 

2.1Utilizarea unorstrategiididactice care asigurăcaracterulaplicativ al 

învăţăriişiformareacompetenţelorspecifice 

2.2 Utilizareaeficientă a resurselormateriale din unitatea de 

învăţământînvedereaoptimizăriiactivităţilordidactice- inclusivresurse TIC 

2.3 Diseminarea, evaluareaşivalorizareaactivităţilorrealizate 

2.4  Organizareaşidesfăşurareaactivităţilorextracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat 

2.5. Formareadeprindeilor de studiu individual si in echipa in 

vedereaformarii/dezvoltariicompetentei de a „invatasainveti”. 

3.Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

3.1 Asigurareatransparenţeicriteriilor, a procedurilor de evaluareşi a rezultateloractivităţilor de 

evaluare 

3.2 Aplicareatestelor predictive, interpretareaşicomunicarearezultatelor 

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de 
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evaluare unică 

3.4 Promovareaautoevaluăriişiinterevaluării 

3.5 Evaluareasatisfacţieibeneficiariloreducaţionali 

3.6. Coordonareaelaborăriiportofoliuluieducaţional ca element central al 

evaluariirezultatelorinvatarii. 

4. Managementulclasei de elevi 4.1. Stabilireaunuicadruadecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) 

pentrudesfăşurareaactivităţilorînconformitate cu particularităţileclasei de elevi 

4.2.Monitorizarea comportamentuluielevilorşigestionareasituaţiilorconflictuale 

4.3. Cunoaşterea, consiliereaşitratareadiferenţiată a elevilor 

4.4 Motivareaelevilorprinvalorizareaexemplelor de bunăpractică 

5. Managementulcariereişi al 

dezvoltăriiprofesionale 

5.1. Valorificareacompetenţelorştiinţifice, didacticeşimetodicedobânditeprinparticiparea la 

programe de formarecontinuă/perfecţionare 

5.2 Implicareaînorganizareaactivităţilormetodice la nivelulcomisiei/catedrei/responsabil 

5.3 Realizarea / actualizareaportofoliuluiprofesionalşi a dosarului personal 

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicarea şi realţionare în interiorul şi în afara unităţii(cu elevii, 

cu personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor) 

6. Contribuţia la 

dezvoltareainstituţionalăşi la 

promovareaimaginiiunităţiişcolare 

6.1 Dezvoltarea de parteneriateşiproiecteeducaţionaleînvedereadezvoltăriiinstituţionale 

6.2. Promovareaoferteieducationale 

6.3. Promovareaimaginiişcoliiîncomunitateprinrezultateleelevilor la olimpiade, concursuri, 
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competiţii, activităţiextracurriculareşiextraşcolare 

6.4.Realizarea/participarea la programe /activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

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 

6.6 Implicareaactivăîncreareauneiculturi a calităţii la nivelulorganizaţiei 

7. Conduitaprofesională 7.1  Manifestareaatitudinii morale sicivice  (limbaj, tinuta, respect, comportament ) 

7.2  Respectarea si promovarea deontologiei profesionale  

 

          

 

 

             Director. 

             Prof. Peticilă Elena 

mailto:lic.ss_comarnic@yahoo.com

