PORTOFOLIUL EDUCATOAREI

A. LEGISLAłIE
B. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI
C. DOCUMENTE ŞCOLARE
A. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a prevederilor legale în vigoare:
 Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011;
 Planul de învăŃământ şi metodologia de aplicare a planului
pentru învăŃământul preşcolar ,
 Programa activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa de copii;
 Ghidul de aplicare a programei pentru învăŃământul preşcolar;
 Scrisori metodice pentru aplicarea programei activităŃilor
instructiv-educative în grădiniŃa de copii;
 Curriculum-ul naŃional pentru înv.primar (cel puŃin curriculumul
pentru clasa preg. şi clasele I-II);
 Legea Nr. 272 / 2004 privind protecŃia şi drepturile copiilor;
 Metodologii, regulamente, din setul de legislaŃie secundară
promovat de MECTS, ale căror prevederi vizează şi
înv.preşcolar.
B. Dezvoltarea profesională a educatoarei
 Curriculum Vitae European;
 Portofoliul personal pentru dezvoltare profesională (vezi Anexa),
completat la zi, semnat şi avizat de director;
 Caietul de formare continuă şi studiu individual cu dovezi de
autoperfecŃionare (fişe de lectură, articole, studii, recenzii, lucrări
metodico-ştiinŃifice, adeverinŃe / atestate de participare la stagii
de perfectionare şi formare continuă);
 Inventar şi coperte xerocopiate ale mijloacelor de învăŃământ
elaborate de cadrul didactic şi avizate de MECTS;
 Inventar şi coperte xerocopiate ale lucrărilor/studiilor cu
ISSN/ISBN elaborate de cadrul didactic;
 Fişa individuală a postului şi fişa de evaluare a educatoarei.
C. Documentele şcolare şi instrumentele de lucru ale educatoarei:
 Catalogul grupei, cu numele şi prenumele copiilor, data naşterii şi
înregistrarea prezenŃei şi a absenŃelor;
 Caietul educatoarei, care să conŃină cel puŃin: planificarea calendaristică
a activităŃilor cu copiii (atât pt. perioadele de studiu cât şi pt. cele de
vacanŃă), date generale despre grupa de copii, colaborarea cu familia,
colaborarea cu alŃi factori educaŃionali şi instituŃionali, munca metodică;
 Programe pentru activităŃile opŃionale (indiferent dacă sunt predate de
cadrul didactic de la grupa respectivă sau de un alt cadru didactic);
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 Proiecte de activităŃi (debutanŃi, grad definitiv), schiŃe de proiecte
didactice (gradul II şi gradul I ), mape cu proiecte model pentru toate
cadrele didactice;
 Mapa didactică a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte
tematice (model), proiecte tematice pentru activităŃi integrate (model),
inventar de teme anuale, fişe de evaluare iniŃială, formativă, sumativă;
 Portofoliile copiilor;
 Caiet de observaŃii curente asupra copiilor din grupă;
 Caracterizarea psihosocială şi pedagogică a grupei de preşcolari (la
sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul unui an de învăŃământ );
 Fişa de evaluare a fiecărui copil (iniŃială, la sf.sem.I şi la sf.anului şcolar)
 Fişa psihopedagogică a fiecărui copil, la sfârşit de ciclu preşcolar.
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Anexa

PORTOFOLIU PERSONAL
PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE
Numele şi prenumele:
Cod Numeric Personal:
Data şi locul naşterii:
NaŃionalitatea:
Domiciliul:

CAPITOLUL II – STUDII (formare iniŃială)
Nivelul
educaŃional1)

Perioada

Actul de studii
dobândit2)

Seria şi
numărul

Unitatea de
învăŃământ emitentă

CAPITOLUL III - COMPETENłE ŞI CALIFICĂRI OBłINUTE PRIN
DIFERITE FORME DE PERFECłIONARE (cursuri de formare, grade didactice,
studii postuniversitare, doctorat etc.)

CompetenŃe/calificări
obŃinute 3)

Perioada

InstituŃia organizatoare
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Actul 4)

CAPITOLUL IV - ALTE APTITUDINI/COMPETENłE
RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE STUDIU
EnumeraŃi
aptitudinile/competenŃele
dobândite

DOBÂNDITE,

Contextul în care Dovezi Persoane care pot furniza
au fost dobândite5)
referinŃe (date de
identificare)

CAPITOLUL V – ALTE MENłIUNI6)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SEMNĂTURĂ,

AVIZAT.
DIRECTOR,
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