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FIŞĂ DE AVIZARE1 

A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPłIONAL 
Anul şcolar 2015-2016 

 
� InstituŃia de învăŃământ: ……………....................................................…………………………. 

� Denumirea opŃionalului: ....................................................……………………………………… 

� Grupa: …………………………………………… 

� Durata: …………………….. 

� Număr de activităŃi pe săptămână: ……………………….. 

� Autorul: .............................…………………………………. 

� Abilitarea pentru susŃinerea cursului: ......................................................…………………(denumirea 

cursului de abilitare sau specializarea de pe diplomă) 

 

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE: 
 

Criterii de evaluare DA NU ObservaŃii referitoare la 
neîndeplinirea criteriului 

I. Respectarea structurii standard a curriculumului: 

ExistenŃa paginii copertă, cu denumirea unităŃii de 
învăŃământ, grupa, autorul/autorii, anul şcolar 

   

Argument     

Obiective cadru    

Obiective de referinŃă    

ActivităŃi de învăŃare (cel puŃin una pentru fiecare obiectiv)    

ConŃinuturi    

ModalităŃi de evaluare    

II.ExistenŃa bibliografiei    

III. Elemente de calitate 

• CompetenŃele specifice sunt adecvate nivelului de 
cunoştinŃe şi particularităŃilor de vârstă ale copiilor; 

   

• CompetenŃele specifice derivă din competenŃele 
generale (dacă acestea sunt formulate); 

   

• Identificarea intereselor copiilor şi a nevoilor 
comunităŃii şi concordanŃa opŃionalului cu aceste 
nevoi/interese; 

   

• ConŃinutul notei de prezentare: 

� oportunitatea şi utilitatea opŃionalului în formarea 
preşcolarului 

   

� realismul în raport cu resursele disponibile la    

                                                 
1 Fişa de evaluare şi programa pentru opŃional se întocmesc în două exemplare. Un exemplar/programă rămâne la 
IŞJ 

Avizat, 

Inspector şcolar, 

Prof.  Oana Enache 

Avizat, 

Inspector şcolar, 
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nivelul unităŃii de învăŃământ 

� precizarea numărului de ore alocat opŃionalului    

• ConŃinuturile:  

� sunt corelate cu competenŃele (prin tabelul de 

corelare) 
   

� sunt organizate sistematic şi progresiv    

� sunt posibil de învăŃat, adaptate la experienŃa 

preşcolarului 
   

• Adecvarea metodelor de predare/învăŃare propuse la 
demersul didactic propus 

   

• Adecvarea modalităŃilor de evaluare propuse la 
demersul didactic propus 

   

 
 

DA        □ DA, cu recomandări      □    NU      □ 

 
 
Avizul Consiliului de curriculum........................................................    …….............……… 

(numele şi prenumele responsabilului)                                     
(semnătura) 

 
 

Avizul Consiliului de AdministraŃie...................................................................    ………....……. 
(nume şi prenume director)                                     

(semnătura) 

 
şedinŃa din data2 de ……………………………………. 

 
 

                                                 

2 Programele pentru disciplinele din CDŞ vor fi avizate de Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ şi aprobate 

de Inspectoratul Şcolar JudeŃean. După aprobarea lor, programele devin document oficial şi sunt obligatorii, respectarea şi 

realizarea lor integrală fiind subiect al inspecŃiei şcolare. 


