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ACTIVITATEA PROFESORULUI DE BIOLOGIE 
 

 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 
 
 
● Cunoaşterea, aplicarea, respectarea şi parcurgerea integrală a curricumului la disciplina 
BIOLOGIE. Proiectarea şi elaborarea documentelor specifice: planificare calendaristică, 
planificarea unităţilor de conţinut, proiecte de lecţie  pentru profesorii stagiari– termen 1 
octombrie 2015; 
 
● Evaluarea predictivă a elevilor pe baza matricei conceptuale – cunoştinţe 30%, 

priceperi/deprinderi 30%, aptitudini/atitudini 30% - termen 1 octombrie 2015; 
 
● Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale şi transmiterea lor către ISJ 

Dâmbovițapentru avizarea de către inspectorul şcolar. O copie a documentaţiei va fi transmisă 

inspectorului şcolar, conform procedurii în vigoare.  
 
● Participarea cu lucrări la activităţile metodice. Prezenţa este obligatorie. (cazurile deosebite 

vor fi aduse la cunoştinţa responsabilului de cerc pedagogic în timp util!); 
 
● Participarea la toate activităţile pentru biologie din calendarul MENCŞ (olimpiade,  

concursuri, sesiune de comunicări, etc.).  
 
● Accesarea săptămânală a site-ului ISJ Dâmbovița, - compartiment curriculum-biologie:  
 
● Identificarea elevilor capabili de performanţe pentru olimpiada de biologie şi concursurile 

şcolare, oferirea de consultanţă în vederea optimizării rezultatelor acestora; 
 
● Participarea cu minim un elev/liceu la Sesiunea de  comunicări ştiinţifice pentru elevii de 

liceu şi Concursul „Ştiinţele Pământului” (pentru profesorii de liceu); 
 
● Definitivarea şi actualizarea portofoliului profesorului de biologie, după modelul cunoscut; 

portofoliul (care include şi proiectarea didactică) se va afla în posesia cadrului didactic, în 

unitatea şcolară. 

● Participarea la acţiunile metodico-ştiinţifice organizate de I.Ş.J. Dâmbovița. 
 
● Desfăşurarea de activităţi extraşcolare cu elevii în orizontul local/regional; 
 
● Realizarea unui grafic de pregătire şi evaluare a elevilor capabili de performanţă precum şi a 
elevilor cu deficienţe în pregătire. 
 
● Utilizarea laboratoarelor AEL, a tehnicilor informaţionale computerizate şi a soft-urilor de 
specialitate, în procesul de predare – învăţare - evaluare. 
● Gestionarea eficientă a laboratoarelor de biologie, mijloacelor de învăţământ; păstrarea, 
recondiţionarea şi evidenţă permanentă; identificarea unor noi posibilităţi pentru achiziţionarea 
de noi mijloace didactice. 
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● Comunicarea către inspectorul de specialitate, responsabilul de cerc pedagogic, a activităţilor 
reprezentative organizate de profesorii de biologie la nivelul şcolii (Zilele şcolii, simpozioane, 
aplicaţii practice etc.), sub forma unui material sintetic, în vederea promovării activităţilor la 
biologie şi a exemplelor de bună practică. 
 
●  Comunicarea/transmiterea la termen a datelor/informaţiilor solicitate de: inspectorul şcolar, 
responsabilul de cerc pedagogic, I.Ş.J. Dâmbovița/MENCŞ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspector şcolar, 
 

Prof. Veronica Stănculeanu



 

 

 
             


