
 
 

Portofoliul profesor/invatator 
 

Partea I:  

- structura anului şcolar,  

- încadrarea (clase, nr. de ore),  

- orarul,  

- fişa postului,  

- calendarul activităţilor pe anul în curs 

Partea a II-a:  

- programele şcolare, programele opţionalelor în derulare,  

- planificarea anuală şi semestrială a materiei pe unităţi de învăţare, avizată de şeful de catedră/director 

- proiect de unitate de învăţare (minim unul),  

- proiecte didactice de lecţie,  

- teste de evaluare iniţială, curentă şi sumativă - concluzii,  

- modalităţi alternative de evaluare (proiecte, referate, portofolii întocmite de elevi),  

- fişe de lucru,  

- caietul – catalog,  

- inventarul materialului didactic din şcoală,  

- proiecte de lecţie avizate de şeful de catedră/ schiţe de lecţie pentru profesorii debutanţi 

Partea a III-a :  

- regulamentul şi precizările şi programele pentru olimpiade,  

- subiecte de olimpiadă propuse,  

- lista elevilor selectaţi pentru olimpiade,  

- lista elevilor cu CES 

- grafic Pregătirea elevilor pentru concursuri/olimpiade 

- grafic Programul de pregătire al elevilor cu CES(colaborare cu prof.itineranţi) 

- rezultatele obţinute la diferite competiţii 

- programul de pregătire suplimentară pentru bacalaureat/ olimpiade şi concursuri/ remediere 

Partea a IV-a - proiecte personale sau proiecte/programe în care este angajat pentru implementare  

Partea a V-a – perfecţionare (copii după adeverinţe/ certificate de absolvire/ diplome obţinute în urma 

promovării examenelor pentru gradele didactice/ absolvirii cursurilor de formare prin CCD/ cursuri de 

master/ cursuri prin proiecte POSDRU, etc.) 

Partea a VI-a – materiale didactice – produse proprii  

 

Partea VII- ACTIVITATEA CA DIRIGINTE 

1. Sarcinile dirigintelui 



2. Colectivul de elevi al clasei 

3. Colectivul didactic al clasei 

4. Comitetul de părinți pe clasă 

5. Responsabilități în cadrul colectivului 

6. Tematica orelor de dirigenței 

7. Situația la învățătură  

8. Situația absențelor 

9. Elevii cu rezultate deosebite  

10. Situația elevilor problemă 

11. Situația manualelor primite/ predate 

12. Situația opțiunilor școlare 

13. Planificarea/ procesele verbale a lectoratelor/ ședințelor cu părinții 

14. Chestionare elevi/ părinți 

15. Proiecte de lecție/ schițe 

16. Materiale informative 

 

 

 


