
 

 

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI - ÎNVĂŢĂTORI 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic _________________________________ 

Specialitatea ______________________________________________________ 

Data evaluării ____________________    Evaluator: C.E.A.C. 

 
Criterii/Aspecte urmărite Respectarea 

criteriului / 

Existenţa 

documentului 

Aprecieri/Observaţii asupra calităţii 

DA NU 

1. Date personale / formare iniţială  

- CV în format european ; 

- diplome de formare iniţială –copii ; 

- atestate obţinute în timpul formării inţiale-copii . 

   

2.Date cu privire la  postul ocupat  

- decizia de numire pe post ; 

- fişa postului ; 

- decizia cu privire la responsabilităţile cadrului didactic 

la nivelul şcolii ; 

- fişa de evaluare a cadrului didactic ; 

- calificativele obţinute . 

- contractul individual  de muncă . 

   

3. Curriculum 

- structura anului şcolar ; 

- schema orară; 

- orarul; 

- programe şcolare; 

- programe pentru disciplinele opţionale (aprobate ISJ); 

- planificări calendaristice (inclusiv pentru disciplinele 

opţionale); 

- proiectarea unităţilor de învăţare (inclusiv pentru 

disciplinele opţionale); 

   

4. Evaluare  
- matrici  de evaluare ; 

- teste iniţiale şi sumative  (obiective, descriptori/ 

bareme)  

- fişe de analiză şi interpretare a rezultatelor / măsuri de 

ameliorare pentru fiecare test; 

- fişe de urmărire a progresului clasei ; 

- grafice de urmărire a evoluţiei elevilor ; 

- modalităţi de evaluare alternativă utilizate;  

- programe de pregătire suplimentară  a elevilor capabili 

de performanţă ; 

- statistici privind  rezultatele şcolare  la sfârşitul 

semestrului şi al anului şcolar; 

- fişa care urmăreşte inspecţiiile / asistenţele / 

interasistenţele la clasă ; 

- fişe de asistenţe / interasitenţe efectuate la ore la alte 

cadre didactice; 

   

5. Adaptarea activităţii la particularităţile elevilor cu 

CES 

- lista nominală a elevilor / clasa 

- instrumente de lucru diferenţiate 

- monitorizarea rezultatelor şi a evoluţiei şcolare / măsuri de 

remediere 

   

6. Formare continuă  

- copii ale documentelor de obţinere a gradelor didactice; 

- copii ale diplomelor de formare obţinute după formarea  

iniţială;  

   



- copii ale certificatelor / atestatelor cursurilor de formare ; 

- activităţi în cadrul comisiei/cercului metodic (cuprinde 

sarcinile în cadrul comisiei,  activităţile propuse/ 

desfăşurate în cadrul comisiei  metodice pentru anul şcolar 

în curs, cu termene;  participări cu referate, informări,  lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă) 

- participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice 

etc).  

- diferite materiale metodice primite de la M.E.C.I., I.S.J., 

preluate din literatura de specialitate, de la colegi, elaborate 

personal ; 

- lista articolelor şi lucrărilor publicate.  

7.Managementul clasei  

- componenţa clasei – mişcarea elevilor ; 

- caietul personal al cadrului didactic (se inregistrează 

obsevaţiile asupra  comportamentului elevilor în cei patru 

ani); 

-  tabele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire   

suplimentară ; 

- dosarul privind protecţia copilului ( materiale prezentate , 

procese- verbale ) ; 

- dosarul privind oferta de discipline  opţionale (lista 

disciplinelor propuse,  procese-verbale,  tabele nominale 

etc) ; 

- dosarul privind activitatea cu părinţii (comitetul de părinţi, 

graficul şedinţelor/lectoratelor,  procese-verbale de la 

şedinţele/lectoratele cu părinţii ,   materialele informative  

trimise părinţilor  etc ) ; 

- tabele nominale cu preluarea / predarea manualelor 

şcolare  ; 

- procesul-verbal de prelucrare a regulamentelor şcolare, 

semnat de luare la cunoştinţă de către elevi şi părinţi ; 

- procesul- verbal de preluare a sălii de clasă ; 

- monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor ; 

-  fişe psihopedagogice ; 

- proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. 

   

8. Activităţi  educative  formale şi nonformale  

- programul activităţilor extracurriculare ; 

- regulamentele unor concursuri la care participă elevii; 

- tabele nominale cu elevii propuşi pentru a participa la 

diferite concursuri ;  

- lista rezultatelor obţinute de elevi ; 

- copii ale diplomelor obţinute la concursuri ; 

-  proiecte personale sau în parteneriat ; 

-  programe ; 

-  proiecte ale excursiilor şi vizitelor (argument, obiective,  

traseu, puncte turistice vizate, tabel nominal cu elevii  

participanţi,  modalităţi de realizare a  feedback-ului  etc.) 

- vizionări de spectacole ; 

- alte   activităţi extracurriculare .  

   

9. Structura generală a portofoliului 

 

 

   

10. Alte observaţii / aprecieri/ recomandări 

 

 

Calificative acordate/criteriu: 

1.                 2.                 3.                   4.                 5.                 6.                    7.                       8.               9. 

Calificativ general: 

Semnătură cadru didactic                                         Nume şi prenume /  semnături evaluatori 

 


