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NAȚIONALE  

Conținutul portofoliului cadrului didactic la disciplina Limba și literatura română – Limba latină  

  

PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC (conţinut orientativ)  
  
PARTEA I:  
  

• scurtă prezentare individuală (CV europass);  

• Structura anului şcolar;  

• Încadrarea (clase, număr de ore);  

• Orarul;  

• Fişa de atribuţii la nivelul comisiei metodice;  

• Calendarul activităţilor pe anul în curs (planificarea activităţii în comisia metodică etc.).  

  

PARTEA a II-a:  
  

• Programe şcolare, în vigoare, aprobate cu ordin nr. ______ ;  

• Programele opţionalelor propuse;  

• planificări anuale, semestriale, pe unităţi de învăţare (cu adnotări, observaţii, 

comentarii) – inclusiv pentru disciplinele opţionale;  

• Proiecte didactice, obligatorii pentru debutanţi şi pentru cadrele didactice care au 

obţinut calificativele „Acceptabil” şi „Slab”;  

• Schiţe de lecţie - selectiv;  

• exemplare de instrumente de evaluare (teste iniţiale, de progres, teste sumative) cu 

interpretarea şi analiza semnificaţiei rezultatelor acestora;  

• Seturi de subiecte administrate la examenele naţionale – modelul propus de CNEE;  

• Programul de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor;  

• Liste bibliografice pe clase;  

• fişa care consemnează inspecţia la clasă;  

  

Nr. crt.  
Data  

Tipul inspecţiei  Cine a efectuat inspecţia  
Calificativ  Observaţii / Recomandări  

            

  

• alte preocupări vizând evoluţia în carieră şi dezvoltarea personală;  calificativul anual.  
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PARTEA a III-a:  
  

• regulamente ale concursurilor naţionale în specialitate;  

• subiecte propuse – dacă este cazul;  

• tabel nominal cu elevii capabili de performanţă – selectaţi pentru a fi pregătiţi pentru 

concursuri;  

• graficul de pregătire a elevilor capabili de performanţă;  

• evidenţa participării la concursurile şcolare;  

• tabel nominal cu elevii care au nevoie de sprijin în învăţare (CES sau alte situaţii) şi 

baterii de teste, fişe de lucru sau alte instrumente utilizate;  

• evidența activităţilor extraşcolare/extracurriculare.  

  

PARTEA a IV-a:  
  

Proiecte personale  

• preocupări publicistice şi de creare a unor manuale şcolare, auxiliare, mijloace didactice 

şi lucrări de specialitate;  

• lucrări personale (comunicări ştiinţifice, cărţi, instrumente de lucru, soft-uri);  

participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări etc.  

  

PARTEA a V-a:  
  Perfecţionare  

• evidenţa cursurilor de formare / perfecţionare pe care le-a parcurs (adeverinţe, 

atestate, certificate).  

  

PARTEA a VI-a:  
  Materiale didactice - selectiv  


