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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN GALAłI
STR. PORTULUI NR.55 B  0236 – 460170  0236 – 319396
e-mail: info@isj.gl.edu.ro; www.isj.gl.edu.ro

CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ
PENTRU CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAłIEI DE MERIT ÎN ANUL ŞCOLAR 2010 -2011
DIDACTIC AUXILIAR
POZIłIA APLICANTULUI
Nume şi prenume solicitant

BIBLIOTECAR

FuncŃia
Unitatea de învăŃământ
Vechimea în învăŃământ
Perioada de evaluare

01.09.2006 – 31.08.2010

Criteriul care
trebuie îndeplinit
de către candidat

Punctaj
maxim

01. CRITERIUL
ACTIVITATILO
R COMPLEXE
CU VALOARE
INSTRUCTIVEDUCATIVA

2 pct.

a) IniŃierea şi aplicarea unor proiecte educative, care să
ducă la promovabilitate crescută în cazul elevilor

Max.
10 pct.

b) suportul acordat profesorilor de diferite specialităŃi în
obŃinerea de performanŃe prin:
- calitatea întocmirii documentelor de evidenŃă a
activităŃii de bibliotecă (RMF,RI, Registrul de evidenŃă
a cititorilor);
- redactarea de liste bibliografice;
- furnizarea de carte prin împrumut interbibliotecar;
- acŃiuni de sprijinire a informării şi documentării
cadrelor didactice şi elevilor;
- acŃiuni de stocare a informaŃiei
c) ActivităŃi şi rezultate obŃinute pentru formarea
abilităŃilor de comunicare
- expoziŃii curente şi tematice
- simpozioane:
- locale
- judeŃene
- naŃionale
- internaŃionale
- recenzii, prezentări de carte
- lansări de carte
Activitate depusă în calitate de membru în colectivul
redacŃional al revistei şcolare a unităŃii

Max.
20 pct.

Max.
5 pct.
Max.
13 pct.

TOTAL

50 pct.

Subcriterii care trebuie îndeplinite

e) Pregătirea de concursuri şcolare cuprinse în
calendarul şi programul de activităŃi al ISJ/MECTS
- membru în comisiile de organizare;
- organizare de concursuri şi festivaluri, expoziŃii;
- furnizarea de material pentru pregătirea concursurilor
naŃionale (olimpiade, titularizare)

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
2 pct.

3 pct.

2 pct.
3 pct.
5 pct.
2 pct.

5 pct.
2 pct.
3 pct.
6 pct.
8 pct.
2 pct.
1 pct.
5 pct.

1 pct.
10 pct.
2 pct.

Autoeval.

Punctaj
acordat

Criteriul care
trebuie îndeplinit
de către candidat

Punctaj
maxim

02. CRITERIUL
PRIVIND
PERFORMANTE
DEOSEBITE IN
INOVAREA
DIDACTICA/MA
NAGERIALA

Max.
15 pct.

Max.
5 pct.

Max.
6 pct.

30 pct.
Max.
4 pct.

Max.
6 pct.
TOTAL
04. CRITERUIL
PRIVIND
CRESTEREA
PRESTIGIULUI
UNITATII DE
INVATAMANT /
CONEXE

a)
•

•
•
•

Max.
5 pct

TOTAL
03.CRITERIUL
PRIVIND
PARTICIPAREA
LA PROIECTE

Subcriterii care trebuie îndeplinite

10 pct.
Max.
3 pct.

Max.
2,5 pct.

ContribuŃii la elaborarea de:
organizarea de evenimente de promovare a
bibliotecii, regulamente/metodologii;
Informatizarea activităŃilor de bibliotecă
coordonarea de expoziŃii tematice
reviste şcolare cu ISSN /ISBN ;
participarea la activităŃi metodice cu bibliotecarii
şcolari, organizate de CCD

b) Activitatea de:
- furnizor de informaŃie pentru examenele de
perfecŃionare
- formator
c) Activitatea de:
• membru în Consiliul consultativ al ISJ
• membru în Consiliul consultativ al bibliotecarilor
• coordonator/organizator de cerc pedagogic d) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice
de elaborare a unor acte normative/administrative, în
cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al
altor structuri de dialog social şi în comisiile naŃionale
de specialitate;
Activitate în domeniul sindical la nivel:
- local
a) Participarea la proiecte în cadrul programelor de
reformă educaŃională coordonate de:
- inspectoratul şcolar
- MECTS
- AlŃi parteneri recunoscuŃi de MECTS
b) proiecte realizate în parteneriat între şcoală şi
asociaŃiile reprezentative ale părinŃilor
- iniŃiator/coordonator de proiecte educaŃionale
a) ContribuŃii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea
politicii managementului de bibliotecă, în contextul
reformei învăŃământului:
- activitate desfăşurată în cadrul unor structuri
profesionale/sociale (comisii, colegii
redacŃionale);
- publicarea de articole în domeniul
educaŃiei/specialităŃii
b) realizarea de parteneriate cu instituŃii din domeniul
educaŃiei şi cel al culturii (universităŃi, biblioteci,
muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaŃii,
fundaŃii), la nivel local/regional/naŃional/internaŃional

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii

7 pct.
3 pct.
3 pct.
2 pct.

2 pct.
3 pct.

2 pct.
2 pct.
1 pct.

2 pct.

5 pct.

1 pct.
1 pct.
2 pct.
3 pct.
3 pct.

2 pct.

2 pct.

2,5 pct.

Autoeval.

Punctaj
acordat

Criteriul care
trebuie îndeplinit
de către candidat

TOTAL
TOTAL
GENERAL

Punctaj
maxim

Subcriterii care trebuie îndeplinite

Max.
2,5 pct.

c) rezultate obŃinute în educaŃia adulŃilor şi conversia
profesională prin:
- organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare;
- participarea la cursuri de formare;
- atragerea de fonduri/donaŃii de carte către bibliotecă

Max.
2 pct.
10 pct.
100 pct.

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii

Autoeval.

Punctaj
acordat

2,5 pct.
1 pct.
2 pct.

NOTA:
1. Fişa de autoevaluare, completată la rubrica aferentă, va fi ataşată raportului de autoevaluare;
2. Atât pe fişa de autoevaluare, cât şi pe raportul de autoevaluare se vor menŃiona pentru fiecare criteriu
specific paginile de la dosar la care se găsesc dovezile ataşate;
3. Pentru fiecare criteriu specific punctat vor fi prezentate dovezi (fotocopii, adeverinŃe de la unitatea şcolară
sau, după caz, de la alte instituŃii etc), confirmate de conducerea şcolii;
4. Vor fi prezentate la dosar aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităŃii;
5. Raportul de autoevaluare poate fi tehnoredactat pe structura fişei, prin consemnarea detaliilor privitoare la
activităŃile aferente fiecărui criteriu specific.

Evaluatori,
________________________
________________________

Semnătura candidatului,
______________________________

