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FIŞA INDIVIDUALĂ A  POSTULUI  NR.   

CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea: în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, a ROFUIP aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/2016, RI al LTBE, ROF 

LTBE, ordinele, instrucțiunile și precizările emise de Ministerul Educației Naționale, deciziile emise de 

inspectorul școlar general Bihor, hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, în temeiul 

contractului individual de muncă, înregistrat la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul  din , 

se încheie astăzi, 01.09.2018, prezenta fişă a postului. 
 

Numele şi prenumele:  

Specialitatea:  

Denumirea postului:  

Încadrarea (titular/suplinitor/ cadru didactic asociat):  

Norma de muncă: 40 ore/săptămână 

Număr ore de predare:  

Profesor diriginte (învățător/educator) al clasei: 

Clase repartizate:  

Cerinţe: 

Studii: SUPERIOARE 

Studii specifice postului: SUPERIOARE 

Vechime:  

Grad didactic:  
 

Relații profesionale: 

- ierarhice de subordonare: director, director adjunct, consilier educativ, responsabil comisie metodică/catedră; 

- de colaborare: cu personalul didactic, consilier şcolar, pastorul şcolii, didactic auxiliar, personalul administrativ al 

unităţii de învăţământ; 

- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat. 
 

I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI  

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII - ELEMENTE DE COMPETENȚĂ  
1.1. Analizarea, cunoașterea 

și aplicarea curriculumului 

școlar. 

- Selectarea şi aplicarea programelor şcolare în vigoare în vederea elaborării documentelor de 

proiectare didactică;  

- Analizarea, selectarea şi utilizarea din oferta de manuale/materiale auxiliare a manualelor 

/materialelor adecvate posibilităţilor de înţelegere ale elevilor, în condiţiile respectării 

cerinţelor legislative în vigoare;  

- Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice;  

- Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele 

urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare.  

1.2. Fundamentarea 

proiectării didactice pe 

achiziţiile anterioare ale 

elevilor.  

- Respectarea programei şcolare în realizarea documentelor de proiectare didactică;  

- Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu 

particularităţile grupului instruit şi gradul de interes manifestat de elevi;  

- Identificarea celor mai eficiente tehnici în vederea facilitării învăţării şi reglării procesului 

instructiv-educativ în funcţie de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit;  

- Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor astfel 

încât să se obţină maximum de eficienţă a lectiilor.  

1.3. Stabilirea strategiilor 

didactice optime.  

- Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul 

într-un factor determinant al propriei formări;  

- Stabilirea obiectivelor operaţionale în termeni de performanţă şi adecvat scopului urmărit, 

astfel încât să existe un echilibru între dobândirea de cunoştinţe şi formarea deprinderilor de 

lucru;  

- Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.  

1.4. Elaborarea 

documentelor de proiectare.  

- Programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de 

învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse;  

- Respectarea normelor de elaborare în realizarea documentelor de proiectare didactică.  
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1.5. Proiectarea 

activităţilor/experienţelor de 

învăţare care presupun 

utilizarea resurselor TIC.  

- Folosirea TIC în activitatea de proiectare;  

- Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu 

situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, 

folosirea tablei interactive, platforme educative etc).  

1.6. Actualizarea 

documentelor de proiectare 

didactică.  

- Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării 

planificării, adaptând planificarea în conformitate cu situaţia reală şi situaţiile de învăţare 

existente.  

1.7. Proiectarea activităţii 

extracurriculare.  

- Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele elevilor şi planul managerial al şcolii;  

- Implicarea în calitate de coordonator sau membru în echipa de proiect a şcolii.  

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE  
2.1. Organizarea şi dirijarea 

activităţilor de predare 

învăţare.  

- Facilitarea receptării cunoştinţelor de transmis prin modul de organizare şi forma de 

transmitere a acestora;  

- Crearea condiţiilor optime în vederea receptării cunoştinţelor (corelarea cu cunoştinţele 

anterioare, asigurarea relevanţei şi aplicabilităţii noilor cunoştinţe, facilitarea înţelegerii 

noilor cunoştinţe prin scurte momente de feed-back, selectarea de material didactic vizual, 

relevant, în cantitate suficientă etc);  

- Integrarea inovatoare şi eficientă a noilor tehnici, în concordanţă cu strategiile moderne.  

2.2. Utilizarea materialelor 

didactice adecvate.  

- Planificarea situaţiilor de învăţare şi identificarea necesarului de material didactic;  

- Corelarea materialelor didactice cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să 

constituie un suport în procesul instructiv/educativ;  

- Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu 

situaţii concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente.  

2.3. Integrarea şi utilizarea 

TIC.  

- Utilizarea diferitelor modalităţi de integrare a TIC în activitatea didactică;  

- Corelarea mijloacelor didactice complementare, moderne (TIC) cu conţinuturile de învăţare, 

astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ;  

- Facilitarea învăţării de către elevi a modalităţilor de utilizare a TIC pentru creşterea 

eficienţei învăţării (exemple: în documentare, pentru vizionarea unei animaţii, pentru 

înţelegerea unui concept etc). 

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;  

- Facilitarea formării deprinderilor de studiu individual şi în echipa care să conducă spre 

formarea/dezvoltarea competenţei de „a învăţa să înveţi”;  

- Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor didactice curriculare.  

2.5. Asigurarea formării 

competenţelor specifice 

disciplinei.  

- Crearea condiţiilor optime în vederea receptării cunoştinţelor (material didactic visual, 

relevant şi în cantitate suficientă);  

- Evitarea excesului de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune 

logică;  

- Organizarea 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 

conţinuturilor 

curriculumului la decizia 

şcolii (CDŞ).  

- Implicarea în identificarea tipurilor de CDŞ şi domeniilor acestora adecvate intereselor 

elevilor;  

- Analizarea resurselor materiale şi umane existente în şcoală, în vederea corelării acestora cu 

curriculum opţional şi necesităţile elevilor;  

- Selectarea conţinuturilor pentru curriculum opţional, astfel încât acestea să răspundă 

obiectivelor propuse şi nevoilor elevilor;  

- Demonstrarea capacităţii de proiectare a unui curs CDŞ în concordanţă cu cerinţele astfel 

încât să fie aprobat şi implementat. 

3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE  
3.1. Eficientizarea relaţiei 

profesor-familie  

- Menţinerea legăturii cu familia prin asigurarea proiectării întâlnirilor periodice şi în funcţie 

de obiectul educativ urmărit şi de problemele apărute;  

- Colectarea şi comunicarea de informaţii relevante pentru familie, profesorii clasei şi 

consiliul profesoral în vederea optimizării demersului instructiv-educativ;  

- Demonstrarea interesului pentru dezvoltarea capacităţii de a descoperi cauza unui fenomen 

(comportament) şi de a propune soluţii pertinente.  

- Are obligaţia de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului în cazul unei suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele 

tratamente  

3.2. Organizarea, 

coordonarea sau/și 

- Implicarea în echipele de activități educative, constituite în timpul anului școlar, în calitate 

de organizator, coordonator sau membru;  
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implementarea activităților 

extracurriculare.  

- Participarea la acțiuni de voluntariat.  

3.3. Implicarea partenerilor 

educaționali - realizarea de 

parteneriate.  

- Participarea la derularea de parteneriate educative cu alte instituții în vederea eficientizării 

actului instructiv/educativ, dar și a îmbogățirii bazei materiale de care dispune unitatea 

școlară.  

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII  
4.1. Elaborarea 

instrumentelor de evaluare.  

- Selectarea conținuturilor ce urmează a fi evaluate în funcție de obiectivele evaluării;  

- Corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor și conținuturilor;  

- Respectarea particularităților elevilor, obiectivelor și conținuturilor în privința proiectării 

formelor evaluării;  

- Conceperea baremului probelor de evaluare, astfel încât să se obțină o evaluare obiectivă;  

- Promovarea autoevaluării și interevaluării.  

4.2. Administrarea 

instrumentelor de evaluare  

- Cunoașterea și aplicarea tipurilor de teste de evaluare în conformitate cu legislația în 

vigoare;  

- Interpretarea și comunicarea rezultatelor;  

- Asigurarea condițiilor necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obținerii unei 

evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor;  

- Respectarea ritmicității notării;  

- Asigurarea transparenței criteriilor de evaluare la fiecare probă de evaluare.  

- Adecvarea timpului de lucru la gradul de dificultate al probelor de evaluare; 

4.3. Aprecierea cantitativă și 

calitativă a rezultatelor 

elevilor.  

- Înregistrarea și interpretarea ierarhică, pe colectivul de elevi și procentual pe itemi, a 

rezultatelor evaluării elevilor;  

- Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali.  

4.4. Notarea, interpretarea și 

comunicarea rezultatelor 

evaluării.  

- Asigurarea condițiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea 

obținerii unei evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor;  

- Stabilirea și aplicarea unor strategii didactice adecvate în scopul remedierii deficienţelor 

procesului educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare;  

- Menținerea consecvenței în administrarea probelor de evaluare.  

4.5. Coordonarea și 

completarea portofoliilor 

educaționale ale elevilor.  

- Sprijinirea și coordonarea elevilor în acțiunea acestora de alcătuire și completare a 

portofoliilor educaționale.  

4.6. Organizarea şi 

asigurarea desfăşurării 

examenelor  

- Elaborarea subiectelor, supravegherea elevilor, evaluarea lucrărilor de la examenele de 

diferenţe, corigenţe, atestat, simulări etc.  

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI  
5.1. Organizarea, 

coordonarea și 

monitorizarea colectivelor 

de elevi.  

- Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi în vederea asigurării unui 

climat pozitiv de învățare;  

- Comunicarea cu familiile elevilor și implicarea acestora într-un demers formativ-educativ 

coerent care să sprijine dezvoltarea elevului;  

- Stabilirea particularităților psiho-pedagogice ale elevilor și consilierea elevilor.  

- Efectuarea serviciul pe şcoală cu realizarea:  

a). supravegherii şi îndrumării elevilor;  

b). controlarea şi monitorizarea activităţii elevilor de serviciu pe clasă;  

c). implicarea în soluţionarea problemelor;  

d). asigurarea securităţii documentelor şcolare;  

e). completarea documentelor specifice activităţii profesorului de serviciu (procese verbale, 

referate).  

5.2. Elaborarea de norme 

specifice clasei la care predă 

sau/și este diriginte.  

- Optimizarea managementului clasei, în vederea formării unor conduite corespunzătoare 

pentru desfăşurarea procesului de predare-învățare-evaluare;  

- Formarea și evaluarea obiectivă la elevi a deprinderilor de comportament social, bazate pe 

respect şi responsabilitate faţă de ceilalţi, mediu şi societate.  

5.3. Gestionarea situațiilor 

conflictuale în relatiile 

profesor-elev, elevi-elevi, 

profesor-familie.  

- Monitorizarea comportamentului elevilor la clasă, în pauze, dar și pe perioada efectuării 

serviciului pe școală; 

- Motivarea și corectarea comportamentului elevului prin aplicarea recompenselor și 

sancțiunilor, ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente în școală, 

familie, societate.  

5.4. Tratarea diferențiată a 

elevilor, în funcție de nevoile 

specifice.  

- Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu nevoi speciale sau elevii supradotați;  

- Tratarea diferențiată prin activități diferențiate în cadrul orei de curs a elevilor apți pentru 

performanță școlară, dar și a elevilor cu ritm lent/accelerat de învățare.  

5.5. Comunicarea profesor-

elev, utilizarea feedback-ului 

bidirecțional în comunicare.  

- Optimizarea acurateței și integrității mesajului recepționat de elev, prin comparare cu 

mesajul transmis, în vederea stabilirii disfuncționalității canalului de comunicare;  

- Înlăturarea perturbațiilor care afectează calitatea comunicării;  

- Respectarea particularităţilor de vârstă, individuale şi de grup.  
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- Completarea documentelor şcolare prin consemnarea notelor/absenţelor în catalog/carnet 

elev/caiet de evaluare, realizarea și completarea fişelor psihopedagogice, rapoartelor de 

activitate, situaţiilor statistice, condicii de prezență etc.  

6. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE  

6.1. Identificarea nevoilor 

proprii de dezvoltare.  

- Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare în vederea identificării necesarului de 

autoinstruire în funcție de dinamica informației în domeniu;  

- Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal.  

6.2. Participarea la activități 

metodice, stagii de formare/ 

cursuri de perfecționare/ 

grade didactice, manifestări 

științifice etc.  

- Identificarea nevoilor de formare și perfecționare a cadrelor didactice;  

- Colaborarea cu conducerea colegiului în proiectarea, coordonarea și derularea unor 

programe de perfecționare/formare;  

- Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, 

manifestări științifice etc în concordanță cu legislația în vigoare.  

6.3. Aplicarea cunoștințelor 

/abilităților/competențelor 

dobândite.  

- Valorificarea competențelor dobândite în urma participării la activități metodice, stagii de 

formare/cursuri de perfecționare; 

- Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de 

funcționalitate adecvați;  

- Sprijinirea, din punct de vedere metodic, a profesorilor aflaţi la începutul activităţii didactice  

- Implicarea în activități metodico-științifice și de cercetare.  

7. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂȚII ȘCOLARE  
7.1. Implicarea în realizarea 

ofertei educaționale.  

- Implicarea în stabilirea strategiei de promovare a ofertei educaționale;  

- Realizarea de materiale informative pentru elevii din ciclul gimnazial, în vederea unei bune 

informări şi orientări şcolare în ceea ce priveşte admiterea în Liceul Teologic Baptist 

„Emanuel”;  

- Propunerea și susținerea de discipline opționale care să fie în concordanță cu opțiunile 

elevilor.  

7.2. Promovarea ofertei 

educaționale și a sistemului 

de valori al unității de 

învățământ la nivelul 

comunității locale.  

- Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul 

comunității locale prin intermediul rezultatelor obținute la clasă sau la olimpiade și 

concursuri școlare, proiecte educative etc; 

- Prezentarea imaginii liceului în cadrul comunităţii locale prin diversificarea materialelor de 

promovare, de exemplu articole de presă, emisiuni radio şi tv, site-uri educaţionale, 

participarea la diferite evenimente ale comunităţii locale etc.  

- Asigurarea confidențialității datelor personale ale elevilor conform legislaţiei. 

7.3. Facilitarea procesului de 

cunoaștere, înțelegere, 

însușire și respectare a 

regulilor sociale.  

- Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societății; 

- Analizarea situațiilor în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de 

valori al elevului;  

- Promovarea valorilor socio-umane, moral-civice, culturale şi spirituale.  

- Asigurarea decenţei propriei ţinute;  

- Respectarea regulamentului intern, ROF LTBE şi a legislaţiei şcolare;  

- Comunicarea și relaționarea optimă cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și 

comunitatea.  

7.4. Participarea și 

implicarea în procesul 

decizional în cadrul 

instituției și la elaborarea și 

implementarea proiectului 

instituțional.  

- Implicarea în comisii la nivelul școlii, inspectoratului școlar, MEN, etc; 

- Participarea la ședințele Consiliului Profesoral; 

- Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul școlii;  

- Promovarea imaginii școlii în comunitate prin rezultatele la olimpiade, concursuri, 

competiții, articole publicate în media sau pe site-ul şcolii;  

- Respectarea RI, ROF LTBE, a normelor, procedurilor de sănătate și securitate, precum și a 

sarcinilor suplimentare;  

- Implicarea în pregătirea şi organizarea diferitelor ședințe, de exemplu: de catedră, cerc, 

comisie, consiliul clasei, consiliul profesoral.  

- Participarea la şedinţe  

7.5. Inițierea și derularea 

proiectelor și 

parteneriatelor.  

- Implicarea în inițierea proiectelor și parteneriatelor.  

- Implicarea în derularea proiectelor și parteneriatelor.  

7.6. Conduita profesională  - Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)  

- Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale  

- Respectarea Codului de etică al Liceului Teologic Baptist „Emanuel”  
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ALTE ATRIBUŢII : 

În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și 

alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile SSM şi PSI în 

condiţiile legii:  

1) să realizeze norma didactică și atribuțiile conform fișei postului; 

2) să respecte disciplina muncii și prevederile stabilite de Codul de etică al LTBE; 

3) să respecte prevederile RI, ROF LTBE, contractul colectiv de muncă și contractul 

individual de muncă; 

4) să fie fidel angajatorului în executarea atribuțiilor de serviciu;  

5) să monitorizeze săptămânal situaţia fişelor de avertisment la clasa la care este diriginte;  

6) să semneze zilnic condica de prezență cu menționarea activităților desfășurate;  

7) să desfășoare acțiuni de prevenire a violenței;  

8) să monitorizeze, cel puțin săptămânal, situaţia la învăţătură şi a absenteismului;  

9) să respecte prevederile procedurii de efectuare a serviciului pe școală;  

10) să fie punctual și să respecte cu strictețe programul orar al instituției;  

 

Atribuţiile specifice funcţiei de diriginte, sunt cele prevăzute în ROF LTBE art. 74-80.  
 

RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după 

sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  

 

 

 

 

 

 

 

Salariat,         Director,  

Prof.           Prof.  

 

_______________________      _______________________ 

 

 

Lider de sindicat,  

Prof.  

 

_______________________ 

 

 

Data: ______________ 

 

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele şcolii, iar al doilea exemplar fiind 

înmânat angajatului. 

 


