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ATRIBUTIILE PROFESORULUI  
SEF DE CATEDRA / COMISIE METODICA 

GEOGRAFIE 
 

• Elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si 
strategia acesteia, cuprinzand obiective, finalitati, resurse materiale si umane, 
curriculum la decizia scolii; 

• Elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale; 
• Sedintele catedrei/comisiei metodice se desfasoara lunar, dupa o tematica aprobata 

de directorul unitatii de invatamant, sau ori de cate ori directorul sau membrii 
catedrei / comisiei considera ca este necesar; 

• Consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a 
planificarilor semestriale; 

• Vizeaza planificarile calendaristice si ale unitatilor de continut realizate de membrii 
catedrei; 

• Elaboreaza instrumente de evaluare si notare; 
• Stabileste criteriile de notare standardizata a elevilor, pe clase; 
• Analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor: 
• Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza 

evaluarea elevilor; 
• Organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri 

scolare; 
• Stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice si propune 

consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora; 
• Organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii 

de ionvatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.; 
• Efectueaza asistente la lectiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, 

cu precadere la stagiari si la cadrele didactice nou venite in unitatea de invatamant; 
• Elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului, asupra activitatii 

catedrei/comisiei metodice, pe care le prezinta in consiliul profesoral; 
• Implica membrii catedrei / comisiei metodice in derularea proiectelor cu finantare 

externa; 
• Se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 

legale; 
• Implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice. 
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DOSARUL CATEDREI / COMISIEI METODICE 
GEOGRAFIE 

 
 

• Numirea responsabilului de catedra / comisie metodica; 
• Organizarea catedrei la nivelul unitatii de invatamant; 
• Componenta catedrei / comisiei metodice; 
• Planul managerial; 
• Programele scolare in vigoare si ale disciplinelor optionale; 
• Planificari calendaristice; 
• Planificarea lectiilor in laboratorul AEL; 
• Programul activitatilor de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri 

scolare; 
• Materialele si procesele verbale de la sedintele de lucru; 
• Rezultatele si interpretarea testarii initiale – cel putin pentru clasele a V-a, a VIII-a, a 

IX-a, a XII-a; 
• Evidenta rezultatelor la concursurile scolare; 
• Planul activitatilor extrascolare; 
• Dovezi privind implicarea si derularea proiectelor cu finantare externa; 
• Dovezi privind implicarea in atragerea de fonduri extrabugetare; 
• Preocupari publicistice si de creare a unor auxiliare, mijloace didactice si de lucrari 

de specialitate; 
• Lista materialului didactic achizitionat / confectionat; 
• Liste bibliografice pe clase / adrese internet; 
• Lista cartilor de specialitate din biblioteca scolara. 
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ACTIVITATEA PROFESORULUI DE GEOGRAFIE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2006-2007 

  

CERINŢE MINIMALE: 

o Proiectarea şi elaborarea documentelor specifice: planificare calendaristică, 

planificarea unităţilor de conţinut, proiecte de lecţie - 22.09.2006;  

o Evaluarea predictivă a elevilor pe baza matricei conceptuale – cunoştinţe 30%, 

priceperi 30%, deprinderi 10%, capacităţi 10%, aptitudini 10% - 22.09.2006; 

o Evaluarea sumativă la sfârşitul anului şcolar şi evidenţierea mărimii valorii adăugate – 

15.06.2007; 

o Participarea cu minim 2 activităţi pe semestru la comisia metodică - 29.09.2006; 

o Desfăşurarea de activităţi extraşcolare cu elevii în orizontul local - 29.09.2006;  

o Realizarea proiectului de amenajare a cabinetului de geografie - 29.09.2006; 

o Elaborarea programelor pentru Disciplinele opţionale şi transmiterea lor către ISJ - 

22.09.2006; 

o Identificarea elevilor capabili de performanţe la concursurile şcolare (Concursul de 

geografie şi Ştiinţele Pământului) şi transmiterea datelor către ISJ în vederea organizării 

Centrului de Excelenţă - 06.10.2006;  

o Îndrumarea elevilor în pregătirea comunicărilor ştiinţifice pentru Sesiunea de 

comunicări şi referate ale elevilor – profesorii de la liceu.  

o Realizarea unui grafic de pregătire şi evaluare a elevilor capabili de performanţă 

(pentru Concursul Ştiinţele Pământului împreună cu profesorii celorlalte discipline);  

o Realizarea de activităţi cu elevii în timpul vacanţelor şcolare; 

o Definitivarea Portofoliului profesorului de geografie; 

o Participarea la acţiunile organizate de profesorii de geografie – Consfătuiri, Cercuri 

metodice, aplicaţii practice, întâlniri ale SGR etc.   
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