Mapa

cadrului

didactic

reprezintă

„cartea

de

vizită”

a

activităţii

didactice

a

învăţătorului/profesorului eficient, permite păstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât să
fie operaţionale, obligă cadrul didactic la o muncă de calitate, la responsabilitate şi rigoare profesională,
întrucât toate „documentele” sunt „la vedere”.

Structura mapei profesorului:
Partea I: DATE PERSONALE


Structura anului şcolar



Încadrarea (clase, nr. de ore)



Orarul



Fişa postului



Calendarul activităţilor pe anul în curs



Curriculum Vitae



Raport de autoevaluare

Partea a II-a: ACTIVITATEA LA CATEDRĂ


Programa şcolară



Programele pentru opţionalele propuse



Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare)



Proiecte didactice (cel puţin unul)



Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se impun,

testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an şcolar,
evaluări curente)


Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi)



Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)



Fişe de progres



Catalogul personal



Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor



Lista materialului didactic existent



Fişe cu asistenţele la ore



Fişe de evaluare pentru elevi şi pentru cadre didactice



Chestionare (managementul comunicării, stiluri de învăţare, de opinie etc.)



Situaţii statistice care să cuprindă rezultatele testelor iniţiale şi rezultatele semestriale



Diverse fişe/chestionare aplicate de cadrul didactic în activitatea proprie

Partea a III-a: PERFORMANŢE


Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare



Subiecte propuse, descriptori de performanţă



Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri



Planificarea pregătirii suplimentare



Prezenţa la pregătiri



Rezultatele obţinute la diferite faze



Diploma, distincţii

Partea a IV-a: ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ


Lista cu proiecte de parteneriat în curs de desfăşurare sau chiar proiectele propuse pe o anumită

perioadă


Activitatea cu părinţii



Tematica



Procese verbale



Suporturi teoretice folosite



Proiecte de activitate extracurriculară (vizite, excursii, expoziţii organizate, reviste şcolare, diferite

concursuri, serbări şcolare etc.)


Tematică



Procese verbale



Informări



Poze, diploma etc.

Partea a V-a: PERFECŢIONARE



Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră,

consilii profesorale) sau de C.C.D., I.S.J.


Participări la simpozioane



Diplome, certificate

Partea a VI-a: MATERIALE DIVERSE


Scrisori metodice, regulamente, adrese M.E.N., I.S.J.



Publicaţii



Alte documente

