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CONŢINUTUL, SUSŢINEREA ŞI EVALUAREA  

PORTOFOLIULUI DE EVALUARE FINALĂ 

 

Portofoliul este forma de evaluare finală a programului de formare psihopedagogică, 

nivelurile I și II pentru profesia didactică, corespunzător a câte 5 puncte de credit 

transferabile.  

Portofoliului didactic pentru  NIVELUL I conține: 

a) eseu argumentativ de 400-500 de cuvinte la o disciplină din planul de învăţământ al 

pregătirii psihopedagogice specifice nivelulul I; 

b) fişă psihopedagogică a elevului din învăţământul obligatoriu; 

c) programă analitică  pentru o disciplină opţională (elaborată de student/cursant)  din Aria 

curriculară specifică domeniului de predare a cursantului conform tipului de curriculum în 

care disciplina opţională propusă se încadrează (Curriculum la decizia şcolii-CDȘ); 

d) planificare calendaristică la disciplina de specialitate a cursantului (pe unităţi de învățare și 

lecţii) pentru un an şcolar în care disciplina este studiată; 

e) două proiecte didactice (proiect didactic şi scenariul de  desfăşurare a activităţii didactice) 

pentru două tipuri de lecţie (lecţie de predare – învăţare și lecţie de evaluare)  la disciplina de 

specialitate a studentului/cursantului. 

Studenţii / cursanţii care urmează dublă specializare vor realiza un proiect didactic pentru 

prima specializare şi un proiect didactic la a doua specializare. 

Cursanții Nivelului II pot alege portofolii didactice pentru învăţământul liceal, postliceal și 

universitar. 

A. Portofoliu didactic de evaluare pentru învăţământul preuniversitar - liceal conține: 

a) eseu argumentativ de 400-500 cuvinte la o disciplină din planul de învăţământ al pregătirii 

psihopedagogice specifice nivelului II; 

b) fişă psihopedagogică a elevului (nivel liceal); 

c) programă analitică  pentru o disciplină opţională (elaborată de masterand/cursant)  din Aria 

curriculară specifică domeniului de predare a cursantului, conform tipului de curriculum în 

care disciplina opţională propusă se încadrează (Curriculum la decizia şcolii-CDȘ) - nivel 

liceal; 

d) planificare calendaristică la disciplina de specialitate a cursantului (pe unităţi de învățare şi 

lecţii) pentru un an şcolar în care disciplina este studiată - nivel liceal; 

e) două proiecte didactice (proiect didactic şi scenariul de desfăşurare a activităţii didactice) 

pentru două tipuri de lecţie la disciplina de specialitate a cursantului - nivel liceal. 
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Elaborarea portofoliului didactic de evaluare 

Realizarea portofoliului didactic de evaluare este rezultatul activităţii individuale a 

cursantului. 

Numărul de portofolii pe care un cadru didactic le poate coordona este aprobat de Consiliul 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în funcţie de numărul şi 

specializarea cursanţilor pentru fiecare an universitar.  

Tematica eseurilor argumentative şi bibliografia corespunzătoare este propusă de cadrele 

didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, conform disciplinelor 

din planul de învăţământ și aprobată de Consiliul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic. 

Cadrele didactice care propun teme pentru elaborarea eseurilor argumentative  coordonează 

cursanţii în elaborarea portofoliului. 

Cursanţii aleg o temă pentru elaborarea eseului argumentativ şi în baza unei cereri depuse la 

secretariatul D.P.P.D solicită aprobarea acesteia.  

Susţinerea şi evaluarea portofoliilor are loc în perioada stabilită, conform planificării afişate la 

avizierul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Membrii comisiei evaluează portofoliul didactic, completează fişa de evaluare notând fiecare 

componentă a portofoliului şi propun nota pentru portofoliu. 

Cursanţii susţin portofoliul didactic în faţa comisiei de evaluare prezentȃnd: 

a) componeţa portofoliului; 

b) aspecte teoretice şi practic-aplicative relevante în funcţie de fiecare componentă a 

portofoliului; 

c) relevanţa portofoliului în cadrul domeniului de studiu, precum şi din perspective 

interdisciplinare, pluridisciplinare, transdisciplinare; 

Prezentarea poate fi realizată utilizând mijloace video, planşe, grafice, etc.  

Portofoliul este apreciat şi notat de către fiecare membru al comisiei avȃnd în vedere: 

a) calitatea  elementelor componente ale portofoliului; 

b) adecvarea  elementelor portofoliului  la criteriile psihopedagogice actuale; 

c) modul de prezentare şi susţinere a portofoliului didactic în faţa comisiei de evaluare.  

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor propuse de fiecare membru al comisiei 

de evaluare și trebuie să fie cel puţin 7 (şapte). 

 


