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APRECIEREA PREOCUPARILOR SI INTERESULUI PENTRU INVATATURA 

 NUMELE SI PRENUMELE  ……………………………………… 

Nr 

crt 

COMPORTAMENTE OBSERVATE Mereu Deseori Uneori NU 

1 Vine cu temele nefacute     

2 Alternează pregatiea conștiincioasă cu perioade 

de delasare 

    

3 Improvizează răspunsurile la întrebari     

4 Copiază temele de la colegi     

5 Învață numai pentru calificativ     

6 Întampină greutăți în întelegerea explicațiilor 

ramâne în urmă la munca independentă 

    

7 Intervine cu completari, participă activ     

8 Se lasa greu mobilizat, participă numai când este 

solicitat 

    

9 Este inactiv, absent     

10 Se încadreaza în disciplina la lecții     

11 Este indisciplinat la ore     

12 Este turbulent la ore, atrage și pe alții la abateri     

13 Participă cu plăcere 

 

la toate obiectele      

la unele obiecte………….     

APRECIEREA ACTIVITĂȚII ȘI CONDUITEI ÎN COLECTIV 

Nr 

crt 

COMPORTAMENTE OBSERVATE DA DESEORI RAREORI NU 

1 Bun organizator al colectivului     

2 Bun executant al ordinilor și a sarcinilor primite     

3 Are initiațivă în viața colectivului     

4 Se sustrage de la sarcinile comune și le 

realizează obligat 

    

5 Este retras, izolat, neinteresat de probl. colectiv     

6 Are funcții în cadrul colectivului clasei     

7 Ia atitudine față de elevii slabi la învățătură     

8 Ia atitudine față de elevii indisciplinați     

9 Își îndeplinește sarcinile școlare fără obiecții     

10 Se abonează la publicații pentru copii     

11 Participă la activități de îngrijire a clasei sau 

școlii împreună cu colegii 

    

12 Vizionează spectacole împreună cu colectivul     

13 Se sustrage de la activitățile desfășurate în afara 

orelor de curs 
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TRASATURILE DE CARACTER 

Puncte tari NOTE Puncte slabe 

10 9 8 7 6 5 4 

-dornic de a cunoaște mai mult        lipsit de interes 

-atașat de colectiv        individualist 

-harnic, activ        inactiv, leneș 

-corect, cinstit        incorect 

-de încredere        de necontat 

-cu iniăiativă        fara inițiativă 

-bun cu alții, altruist        egoist 

-curajos        lipsit de curaj 

-modest        încrezut 

-prietenos        neprietenos 

-perseverent        delasator 

-interesant        șters 

-ambițios, dornic de afirmare        lipsit de ambiție 

-spirit independent        dependent 

-atent cu ceilalți        indiferent 

-disciplinat        indisciplinat 

-temeinic, profund        superficial 

 

Profesor,  
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