PORTOFOLIUL ÎNVĂłĂTORULUI
Componente:
I. Curriculum
•
•
•
•
•
•

Structura anului şcolar;
Schema orară;
Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de
cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecŃiilor);
Programa pentru disciplina opŃională (aprobată de ISJ);
Planificarea calendaristică;
Proiectele unităŃilor de învăŃare.

II. Evaluare
•
•
•
•

•

Matrice / tabele pentru înregistrarea rezultatelor evaluărilor formative;
Teste de evaluare (iniŃiale, sumative; să fie prezentă interpretarea probelor: rezultate obŃinute,
concluzii, măsuri de ameliorare);
Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru – pe discipline;
Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanŃă, a elevilor care întâmpină
dificultăŃi în învăŃare (tabele nominale cu elevii – pe discipline de învăŃământ; program / orar de
pregătire suplimentară; conŃinutul pregătirii suplimentare – tabel: data / disciplina / tema abordată
/ observaŃii);
Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaŃia fizică.

III. Managementul clasei
•
•
•
•
•

•

Fişă de observare sistematică a comportamentului elevilor (în cei 4 ani): data, eveniment, măsură,
semnătura părintelui;
Fişe psihopedagogice;
Proces – verbal privind protecŃia elevilor şi anexe;
Dosarul privind oferta de discipline opŃionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale,
tabele nominale etc.);
Dosarul privind activitatea cu părinŃii: graficul activităŃilor (nr. crt. / tema / obiective urmărite /
data / loc / evaluare / finalizare), materiale prezentate, procese verbale (dacă este cazul), tabelul
nominal cu membrii comitetului de părinŃi, materiale informative trimise părinŃilor etc.;
Regulamentul de ordine internă; proces – verbal din care să rezulte prelucrarea acestuia (elevi şi
părinŃi).

IV. ActivităŃi extracurriculare
•
•

Programul activităŃilor extracurriculare (nr. crt. / tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare /
finalizare);
SituaŃii privind participarea şi rezultatele obŃinute de elevi la diferite concursuri.

V. Alte materiale
•
•
•

Fişa postului;
Contractul individual de muncă ;
CV actualizat.

Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi Ńinute într-un biblioraft, astfel încât acestea să fie
actualizate la nevoie, să poată fi introduse altele.
Scopul principal al unui asemenea demers este ca activitatea să aibă finalitatea dorită: creşterea
calităŃii activităŃilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora.
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