
Unitatea de învățământ................................... 

Prof. ....................................... 
 

Portofoliul profesorului 
              

Partea I: DATE PERSONALE 

1. Structura anului scolar 

2. Incadrarea (clase, nr. ore) 

3. Orarul 

4. Fisa postului 

5. Calendarul activitatilor pe anul in curs 

6. Curriculum Vitae 

7. Raport de autoevaluare 

8. Rezultatul evaluarii anuale 

 

Partea a II – a: ACTIVITATEA LA CATEDRĂ. Proiectare. Evidenţă. Evaluare 

1. Programa scolara. Planuri cadru şi programe în vigoare. 

2. Planificarea materiei. Proiectarea unităţilor de învăţare 

3. Graficul susţinerii tezelor 

4. Instrumente de evaluare şi notare: Teste de evaluare. Evaluarea alternativă. Fise de lucru. Grile. 

Referate. Eseuri. 

5. Programa de pregatire pentru recuperarea cunostintelor 

6. Programe şcolare pentru discipline opţionale noi; 

7. Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de  performanţă; 

8. Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;  

9. Resurse materiale. Lista materialului didactic existent 

10. Graficul asistenţelor / interasistenţelor. Fise cu asistente la ore 

11. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului   A.E.L. în 

cadrul şcolii; 

 

Partea a III – a : PERFORMANTE 

1. Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare 

2. Descriptori de performanta 

3. Rezultatele evaluării predictive 

4. Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru aceste concursuri 

5. Planificarea pregătirii suplimentare. Graficul pregătirii suplimentare (bacalaureat / rămâneri în urmă 

la învăţătură). Prezenta la pregatiri 

6. Rezultatele obtinute la diferite concursuri 

 

Partea a IV – a: ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

Partea a V – a : PERFECŢIONARE METODICĂ 

1. Definitivat, grade didactice, masterat, doctorat 

2. Cursuri de perfecţionare, formare şi abilitare curriculară 

3. Participări la sesiuni de referate, mese rotunde, simpozioane 

4. documente privind calitatea de: mentor, formator, propunător de subiecte la concursuri / olimpiade / 

examene naţionale, însoţitor / supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, membru în 

comisia de organizare a concursurilor / olimpiadelor şcolare,  îndrumător reviste şcolare / membru în 

colectivul de redacţie 

Partea a VI – a: MATERIALE. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ 

1. Articole în diverse publicaţii. Ghiduri metodologice 

Partea a VII – a: PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

1. Proiecte de parteneriat educaţional: local / judeţean / naţional / internaţional 

2. Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională 

3. Premii şi recompense: diplome acordate la nivel local / naţional 
  


