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nr...........din............... 

Aprobată în ședința  C.A/.................................. 

FIŞA   POSTULUI 

CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul .................................., se încheie astăzi, ............................ prezenta fişă a postului: 
 Numele şi prenumele:_____________________________________________ 
 Specialitatea: ____________________________________________________ 
 Denumirea postului:_______________________________________________ 
 Decizia de numire:________________________________________________ 
 Încadrarea:titular/suplinitor/cadru didactic asociat _______________________ 
 Număr de ore sarcini de serviciu_____________________________________ 
 Număr ore de predare______________________________________________ 
 Profesor diriginte la clasa___________________________________________ 
 
 Cerinţe: 

- studii:_________________________________________________________ 
- studii specifice postului ___________________________________________ 
- vechime _______________________________________________________ 
- grad didactic____________________________________________________ 

  
Relaţii profesionale: 

- ierarhice de  subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; 
- de colaborare: cu personalul didactic; didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi /concursuri/ festivaluri etc. la care participă ca 

delegat. 
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 I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
 
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII  ELEMENTE DE COMPETENŢĂ /  INDICATORI DE PERFORMANTA  
 
           1.1. Analizarea curriculumului şcolar. 

- Identificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice ; 
- Corelarea continutului disciplinei de invatamant si a activitatilor de invatare cu obiectivele 

urmarite prevederile programei si timpul de invatare; 
           1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor. 

- Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor astfel 
încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor. 

- Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu 
particularităţile grupului instruit şi gradul   de interes manifestat de elevi 

- Selectarea celor mai eficiente tehnici în , vederea   facilitării învăţării şi reglării  procesului 
instructiv-educativ în funcţie de  posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit; 

           1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 
- Utilizarea strategiilor didactice de tip activ,participativ,formativ ,care transforma elevul intr-un 

actor activ al propriei formari; 
- Construierea situatiilor de invatare care solicita participarea creativa a cat mai multor elevi. 

            1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.   
- Programarea in timp ,pe semestre ,in functie de structura anului scolar ,a activitatilor de invatare 

,asigurand parcurgerea completa a continuturilor propuse; 
              1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC. 

- Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile 
concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente(videoproiector,PC,AEL ,Power-
point,platforeme educative,  etc.) 

              1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 
- Compararea permanenta a situatiei reale cu cea proiectata ,din punctul de vedere al realizarii 

planificarii ,adaptand si reanalizand planificarea in conformitate cu situattia reala si situatiile de 
invatare existente; 

              1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare. 
- Implicare in calitate de coordonator sau membru in echipa de proiect a scolii; 

 
 
 
 



 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

CRAIOVA, DOLJ 
 

 

   

 

   

Date de contact:                    Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 
Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj,  cod poștal 200556             ”Excelență în educație!” 
Tel/fax: 0251/542257 si 0351/807043, 
Email: office@henricoandacraiova.ro         
WEB site : www.henricoandacraiova.ro                     

                   
 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE 
 2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare învăţare. 

- Modul de organizare a cunostintelor de transmis si forma de transmitere care  faciliteaza 
receptarea; 

- Creeaza conditii optime in vederea receptarii cunostintelor (material,vizual,relevant,in cantitate 
suficienta) 
2.2  Utilizarea materialelor didactice adecvate. 

- Analizeaza   situatia de invatare si identifica necesarul de material didactic; 
- Corelarea materialelor didactice complementare cu continuturile de invatare ,astfel incat 

acestea sa constituie un suport in procesul instructiv/educativ; 
- Facilitarea invatarii prin alegerea cu discernamant a materialelor didactice ,adaptate cu situatii 

concrete din clasa,in vederea asigurarii unei instruiri eficiente. 
2.3 Integrarea şi utilizarea TIC. 

- Corelarea mijloacelor  didactice complementare ,moderne(TIC) cu conţinuturile de învăţare, 
astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ 
2.4 Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare a elevilor. 

- Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei elevilor; 
- Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficienţelor procesului 

educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare. 
2.5 Asigurarea formării competeţelor specifice disciplinei. 

- Creează condiţii optime în vederea receptării   cunoştinţelor (material   vizual relevant şi în 
cantitate suficientă); 

- Evită excesul de detalii,   transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat,   într-o succesiune logică; 
- Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate 

tipului de deprinderi care trebuie formate; 
- Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile 

de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi. 
2.6 Elaborarea propunerilor şi a conţinturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). 

- Capacitatea de analiza a resurselor materiale si umane existente in scoala ,in vederea corelarii 
acestora cu curriculum optional si necesitatile elevilor; 

- Capacitatea de selectare a continuturilor pentru curriculum optional ,astfel incat acestea sa 
raspunda obiectivelor propuse si nevoilor elevilor; 

- Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite; 
- Creativitate in selectarea activitatilor si situatiilor de lucru ,astfel incat acestea sa capete un 

caracter formativ. 
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3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 
            3.1 Eficientizarea relaţiei profesor-familie 

- Calitatea si periodicitatea legaturii cu familia ,in functie de obiectul educativ urmarit si de 
problemele aparute; 

- Capacitatea de a obtine informatii relevante pentru familie ,respectiv pentru demersul didactic; 
- Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament )si de a propune solutii 

pertinente; 
            3.2  Organizarea,coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare. 

- Implicarea in echipele de  activitati  educative ,constituite in timpul anului scolar ,in calitate de 
organizator,coordonator sau membru; 

            3.3 Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate. 
- Incheierea de parteneriate educative cu alte institutii in vederea eficientizarii actului 

instructiv/educativ dar si a imbogatirii bazei materiale de care dispune unitatea scolara. 
 
4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
            4.1 Elaborarea instrumentelor de elaborare. 

- Selectarea continuturilor ce urmeaza a fi evaluate in functie de obiectivele evaluarii; 
- Corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor si continuturilor ; 
- Creativitatea in privinta formatului ales ,respectand particularitatile de varsta ale elevilor, 

obiectivele si continuturile evaluarii; 
- Decide asupra baremului si conditiilor de evaluare ,astfel incat sa se obtina o evaluare cat mai 

obiectiva. 
              4.2 Administrarea instrumentelor de evaluare 

- Asigurarea conditiilor materiale necesare aplicarii instrumentelor de evaluare ,in vederea 
obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor ; 

- Consecventa  in administrarea probelor de evaluare. 
   4.3 Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.  

- Analiza  ierarhica ,pe colectivul de elevisi procentul pe itemi a rezultatelor evaluarii elevilor. 
 4.4 Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării. 

- Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare,  în vederea 
obţinerii unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor ; 

- Consecvenţa în administrarea probelor de evaluare. 
              4.5 Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor. 

- Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor. 
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 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 
             5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi. 

- Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi in vederea  asigurarii un climat 
pozitiv de invatare ; 

             5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte. 
- Capacitatea de a explica şi de a stabili continuu cu elevii regulile sociale(cu particularităţile de 

vârstă ), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestor 
             5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor - familie. 

- Capaciatea de a motiva si a corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor si 
sanctiunilor,ca urmare a evaluarii comportamentelor prin prisma regulilor existente in scoala 
,familie societate; 

             5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile specifice. 
- Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiente (CES) 
- Tratare diferentiata prin activitati diferentiate in cadrul orei de curs  a elevilor apti pentru 

performanta scolara dar si a elevilor cu ritm lent de invatare ; 
             5.5. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare. 

- Analiza acuratetei si integritatii mesajului receptionat de elev ,prin comparare cu mesajul 
transmis, in vederea stabilirii disfunctionalitatii canalului de comunicare ; 

- Inlaturarea perturbatiilor care afecteaza calitatea comunicarii; 
             5.6. Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale. 

- Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor. 
- Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 
- Existenta  unei strategii de gestionare a situaţiei conflictuale 
- Asigurarea comunicarii cu DGASPC Dolj si luarea de masuri corespunzatoare privind protectia 

impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv violenta sexuala, vatamare sau abuz fizic sau 
mental,rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenta, asupra elevilor (cf. Art. 89 
alin. 2  și art. 96 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, republicată, rezultate din operaționalizarea 
recomandării instituției Avocatul Poporului). 

 
6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
             6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 

- Manifestarea de obiectivitate in autoevaluare conduce la identificarea necesarului de 
autoinstruire in functie de dinamica informatiei in domeniu. 
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6.2. Participarea la activităţi metodice,stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade 
didactice, manifestări ştiinţifice etc. 

- Participarea la activităţi metodice,stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, 
manifestări ştiinţifice etc in concordanta cu legislatia in vigoare; 
6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite. 

- Capaciatea de a integra in sistemul de cunostinte existent ,cunostinte achizitionate prin studiul 
individual; 

- Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de functionalitate 
adecvati; 

 
7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂŞI LA PROMOVAREA  IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 
               7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale. 

- Propunerea si desfasurarea de  discipline oprionale care sa fie in concordanta cu optiunile 
elevilor si parintilor ; 
7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la  
nivelul comunităţii locale. 

- Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la  nivelul 
comunităţii locale prin intermediul rezultatelor obtinute la clasa sau la olimpiade si concursuri 
scolare,proiecte educative etc. 

               7.3. Facilitarea procesuluide cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale. 
- Selectarea  de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii ; 
- Analiza s i tuaţ i i lor  în care apar astfel de  modele pentru crearea unui sistem propriu  de valori 

al elevului; 
7.4. Participarea şi implicarea  în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 
implementarea proiectului instituţional. 

- Implicarea in comisii la nivelul scolii ,inspectoratului scolar ,etc; 
               7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 

- Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor. 
 
8. CONDUITA PROFESIONALA 
               8.1. Manifestarea atitudinii morale si civice  

- Relatiile cadrelor didactice in cadrul colectivului sa fie bazate pe respect si buna credinta, 
indiferent de vechimea in profesie si de functia acestora; 

- Adoptarea unei tinute vestimentare decente si a unui limbaj civilizat. 
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 8.2. Respectarea si promovarea deontologiei profesionale  
- Exercitarea cu competenta  si corectitudine a  indatoririlor  profesionale, respectarea  indatorilor  

stabilite în ROFUIP, RI, Codul de Etică. 
- Respectarea prevederilor stabilite în Contractul colectiv de muncă și Contractul individual de 

muncă 
- Adoptarea unei atitudini demne si civilizate  fata de elevi, colegi, conducerea scolii ori terte 

persoane cu care colaboreaza in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. 
- Abtinerea  de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea de cadre didactice in 

institutie si in societate. 
 
II.     ALTE ATRIBUŢII 
 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să 
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator,  prin decizia directorului, precum şi să respecte 
normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii: 

- activităţi specifice în cadrul şcolii, cuprinse în norma didactică - 40 ore/săptămână, în 

completarea normei de predare – 18 ore/săptămână (întocmirea portofoliului personal, 

participarea la şedinţele de catedră/comisie metodică, la şedinţele Consiliului Profesoral, la 

consfătuirile şi cercurile pedagogice ale cadrelor didactice la nivel de disciplină, efectuarea 

serviciului pe şcoală conform planificării lunare, organizarea de schimburi de experienţă, 

elaborarea şi participarea la programe şi proiecte şcolare la diferite niveluri, vizite şi excursii 

tematice, îndrumarea colectivelor de elevi din cadrul unor fundatii,asociatii,etc., supravegherea 

elevilor la examene naţionale şi concursuri şcolare, alte activități specifice repartizate). 

- Monitorizarea prezentei la scoală a elevilor si prevenirea absenteismului la fiecare oră de curs. 

- Semnarea, zilnic, a condicii de prezență ; 

- Respectarea procedurii și a graficului de efectuare a serviciului pe școală ; 

- Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii 
funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul). 

- Proiectarea şi conducerea activităţilor educative, extraşcolare şi  extracurriculare (activitatea de 

profesor diriginte); 

- Activităţi în domeniul educativ (elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi 
parteneriate şcolare,  

- Activităţi artistice, culturale şi sportive, cursuri de formare în domeniul educativ, participarea în 
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comisiile de organizare, desfăşurare şi evaluare a concursurilor şcolare în domeniul educativ, 
obţinerea de rezultate cu elevii la concursurile şcolare din domeniul educativ); 

- Activităţi în domeniul specialităţii (elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi 
parteneriate şcolare în  

- Domeniul formativ, cursuri de formare în domeniul didactic şi al specialităţii, participarea în 
comisiile de organizare, desfăşurare şi evaluare a concursurilor şcolare în specialitate, obţinerea 
de rezultate cu elevii la concursurile şcolare din specialitate) 

- Alte responsabilităţi în cadrul unităţii şcolare (membru al consiliului de administraţie, 
responsabil catedră / comisie metodică, coordonator programe şi proiecte educative, etc.) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
      Atribuţiile funcţiei de diriginte,ale responsabilului de  comisie/catedră şi a altor comisii 
funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul). 
  

Răspundere disciplinară: 
       Neîndeplinirea sarcinilor de seviciu sau îndeplinirea în alt mod necorespunzător atrage după sine 
diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii. 
 

               
 
 
Director, 
Prof. Mihaela Brumar 
                                                                                          Semnătura titularului de luare de cunoştinţă: 

                  _____________________________________ 
 
 
Data:___________________   

      


