FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2020
POZIłIA APLICANTULUI
Numele şi prenumele solicitantului

PROFESOR DOCUMENTARIST (CDI)

FuncŃia

Unitatea de învăŃământ
Vechimea în învăŃământ
Calificativ obŃinut în perioada
evaluată
Perioada evaluată
Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat
1. CRITERIUL
ACTIVITATILOR
COMPLEXE CU
VALOARE
INSTRUCTIVEDUCATIVĂ
(90 puncte)

Punctaj
maxim
10 pct.

10 pct.

1 septembrie 2014 - 31 august 2019
Subcriterii care trebuie
îndeplinite

a. Planificarea și evaluarea
anuală a activității CDI:
- elaborarea planului managerial
(proiectul anual de activitate al
CDI), stabilirea obiectivelor și a
indicatorilor de performanță
- planificarea activităților
semestriale (planul semestrial de
activitate al CDI)
- evaluarea activității CDI, calitativă
şi cantitativă, pe baza datelor
statistice obŃinute (raportul
semestrial de activitate al CDI,
raportul anual de activitate al CDI)
b. Gestionarea colecŃiilor şi
resurselor CDI, conform
regulamentelor şi a normelor în
vigoare:
- corectitudinea documentelor de
evidenŃă întocmite (Registru de
Inventar, Registru de Mişcare a
Fondurilor, documente de achiziŃii şi
casare, Registru de înscriere a
utilizatorilor CDI)
- catalogarea şi organizarea
colecŃiilor
- organizarea spaŃiului CDI-ului întro manieră atractivă şi primitoare
(Planul de Amenajare /
Reamenajare al CDI).
- realizarea împrumutului de carte
la domiciliu şi la sala de lectură;
indice de lectură pozitiv progresiv,
evidenŃiat prin grafice comparative;
- gestionarea manualelor școlare;
- gestionarea colecțiilor/resurselor
CDI
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Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
2 pct./an

1 pct./an
2 pct./an

2 pct.

2 pct.
1 pct.

2 pct.

1 pct.
2 pct.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim
20 pct.

40 pct.

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
c. Facilitarea accesului la
informaŃie:
- evidenŃa electronică a fondului de
carte;
- acŃiuni de promovare a colecŃiilor,
resurselor şi serviciilor oferite de
CDI (panouri tematice, expoziŃii de
carte, distribuire de pliante);
- activităŃi de formare la elevi a
deprinderilor de muncă intelectuală
(fişă de lectură, recenzie,
prezentare de carte, eseu, referat,
îndrumare în folosirea lucrărilor de
referinŃă);
- susținerea cadrelor didactice din
școală în desfășurarea activităților
de învățare la elevi și a activităților
de consiliere și orientare pentru
carieră
- activităŃi de iniŃiere în cultura
informaŃiei (surse de informare;
regăsirea, evaluarea şi prelucrarea
informaŃiei; plagiatul şi drepturile de
autor, tehnici de redactare
computerizată)
d. Organizarea activităŃilor cu
elevii în CDI:
- acŃiuni instructiv-educative/
informativ-formative, de promovare
şi stimulare a lecturii, desfăşurate în
colaborare cu cadrele didactice, la
nivelul şcolii (prezentări de carte,
aniversări culturale, concursuri ,
serbări, dezbateri, marcarea unor
evenimente şi zile naŃionale şi
internaŃionale, activităŃi cu tematică
civică);
- utilizarea şi promovarea noilor
tehnologii şi a instrumentelor online
în activitatea cu elevii (utilizarea
instrumentelor multimedia PC,
Internet, DVD Player, accesarea
bibliotecilor online, folosirea de
softuri educaŃionale, activităŃi cu
caracter interdisciplinar);
- coordonator / membru în echipa
managerială în cadrul unor proiecte
educaționale la nivelul școlii.
- rezultate obținute cu elevii la
concursuri care evaluează
competențe în domeniul lecturii
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Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
1 pct.
2 pct.

4 pct.
(1 pct./
activitate)

3 pct.
(0,5 pct./
activitate)
5 pct.
(1 pct./
activitate)

25 pct.
(1 pct./
activitate)

3 pct.

5 pct.
(1 pct/ proiect)
2 pct.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim
7,5 pct.

2,5 pct.

TOTAL
2. CRITERIUL PRIVIND
PERFORMANȚE
DEOSEBITE ÎN
ACTIVITATEA
DIDACTICĂ/
MANAGERIALĂ
(25 puncte)

90 pct.
5 pct.

10 pct.

5 pct.

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
e. Promovarea CDI-ului şi a
instituŃiei de învățământ
- în presă și în mediul virtual
(site/blog/reŃea de socializare - ale
CDI-ului /ale școlii sau terților)
- realizarea de ateliere de lucru
pentru părinți în colaborare cu
psihologi, consilieri școlari,
metodiști CCD etc.
f) Participare la cercurile
metodice ale bibliotecarilor
școlari/profesorilor
documentariști
a. ResponsabilităŃi în cadrul
instituŃiei: membru în comisii
metodice /de lucru din cadrul
instituŃiei de învățământ
b. ResponsabilităŃi în cadrul
cercului metodic al bibliotecarilor
școlari și profesorilor
documentariști
- responsabil zonă (metodist);
- membru în comisii de concurs
pentru bibliotecari școlari/profesori
documentariști
- organizator activitate de cerc
metodic pe judeŃ.
- diseminarea activităŃilor,
proiectelor, concursurilor care
constituie exemple de bune practici,
în cadrul întâlnirilor metodice / cu
ocazia altor întâlniri profesionale ale
bibliotecarilor școlari și profesorilor
documentariști (schimb de
experienŃă, simpozioane,
conferinŃe).
c. ContribuŃii la elaborarea/
redactarea de reviste şcolare,
monografii, anuare, pliante,
buletine informative etc.;
- autor/coautor de cărți/articole
apărute în publicaŃii cu ISBN/ISSN
- coordonator / membru colectiv de
redacție al revistelor școlare /
tematice / temporare (concurs,
simpozion)
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Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
2 pct./activitate
2 pct./activitate

0,25 pct./cerc

1 pct./comisie

3 pct.
1 pct./comisie
2 pct./an
1 pct./activitate

2 pct./lucrare
(autor)
1 pct./lucrare
(coautor)
3 pct./
coordonator
2 pct./membru
1 pct./
colaborator

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim
5 pct.

TOTAL
3.CRITERIUL PRIVIND
ACTIVITĂłILE
EXTRACURRICULARE
ŞI IMPLICAREA ÎN
PROIECTE
(25 puncte)

25 pct.
5 pct.

5 pct.

5 pct.

5 pct.

5 pct.

TOTAL
4. CRITERIUL PRIVIND
CONTRIBUłIA LA
DEZVOLTAREA
INSTITUłIONALĂ
(10 puncte)

25 pct.
2 pct.

5 pct.

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
d. ActivităŃi de perfecŃionare:
- participare la cursuri de formare
continuă / seminarii / conferinŃe /
schimburi de experienŃă cu
bibliotecari școlari / profesori
documentariști la nivel județean,
regional sau național

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
1 pct./ activitate

a. IniŃierea sau participarea la
proiecte educaŃionale /
simpozioane / concursuri incluse
în în calendarul județean al ISJ,
calendare regionale (CAERI) și
calendarul naŃional (CAEN)
b. Participarea / implicarea în
proiecte şi programe europene
sau internaŃionale:
- participarea la proiecte /
programe iniŃiate de institute
culturale străine, asociaŃii şi
organizaŃii naŃionale sau
internaŃionale; colaborări cu alŃi
parteneri externi.
c. ContribuŃii avute la
organizarea şi desfăşurarea unor
manifestări cultural-artistice,
ştiinŃifice, educative (sesiuni de
comunicări, Zilele şcolii,
simpozioane, proiecte educaŃionale,
concursuri)
- la nivel local (0,5 p.)
- la nivel judeŃean / regional (1 p.)
- la nivel naŃional sau internaŃional
(1,5 p.)
d. Coordonare / colaborare la
organizarea unor cercuri
specifice cu elevii (cercuri de
lectură / scriere / dezbatere / teatru
/ creaŃie artistică, robotică);
e. IniŃierea de parteneriate cu
instituŃii din domeniul educaŃional şi
cultural, precum și cu alte structuri
infodocumentare (biblioteci, CDI,
CCD, muzee)
a. Activitatea sindicală: – lider
sindical la nivelul școlii, altă funcție
în cadrul organizației sindicale la
nivelul școlii.
b. Activitate în cadrul AsociaŃiei
Bibliotecarilor din România
(secțiunea profesori documentariști)
sau a altor asociaŃii ale
bibliotecarilor, din Ńară sau din
străinătate.
- membru cotizant
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0,50 pct./local
1p/județean

0,50 pct./an

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

Criteriul care trebuie
îndeplinit de către
candidat

Punctaj
maxim

Detalierea
punctajului
maxim subcriterii
1 pct./an
( nivel local)
2 pct./an
(nivel național)

Subcriterii care trebuie
îndeplinite
- funcții/atribuții la nivel local /
național

3 pct.

TOTAL
TOTAL GENERAL

c. Atragerea de donaŃii şi
sponsorizări, în vederea achiziŃiei
de carte, dotării CDI-ului sau
derulării de proiecte şi activităŃi
specifice.

Autoevaluare

Evaluare
IȘJ

Evaluare
contestații

0,5 pct. donații
1 pct.
sponsorizări/
finanțări
extrabugetare

10 pct.
150 pct.
Semnătura candidatului ______________

*NOTĂ: Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăşi punctajul maxim
alocat fiecărui criteriu.
Comisia de evaluare
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte
Inspector școlar/Reprezentant al personalului
didactic auxiliar

Semnătura

Comisia de contestații
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte
Membru
Membru
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Semnătura

