FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2020
POZIłIA APLICANTULUI
Numele şi prenumele solicitantului
Specialitatea
Unitatea de învăŃământ
Vechimea în învăŃământ
Gradul didactic

PROFESORI METODIŞTI AI CASEI CORPULUI DIDACTIC

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAłI

Calificativ obŃinut în perioada evaluată
1 septembrie 2014 - 31 august 2019

Perioada evaluată

1. Pentru fiecare criteriu, punctajul calculat pe criteriu nu poate depăşi punctajul maxim acordat criteriului respectiv.
2. Pentru fiecare subcriteriu, punctajele din coloanele 5, 6, 7 și 8 nu pot depăşi punctajele maxime din coloana 2.
Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

1.CRITERIUL
ACTIVITĂłILOR COMPLEXE
CU VALOARE INSTRUCTIVEDUCATIVĂ
PUNCTAJ MAXIM: 45 DE
PUNCTE
5p

Subcriterii
3

a) Rezultate deosebite obŃinute în pregătirea preşcolarilor,
materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare,
înregistrate în Fişa de apreciere a progresului copilului
preşcolar înainte de intrarea în clasa pregătitoare, ca o
confirmare a parcurgerii coerente şi cu consecvenŃă a
Curriculumului pentru educaŃie timpurie în vigoare şi a
atingerii obiectivelor/ elementelor de competenŃă menŃionate
în acesta, respectiv, rezultate deosebite obŃinute în pregătirea
elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau în
rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naŃionale
de sfârşit de ciclu/ rezultate obŃinute cu clasa şi individual la
disciplinele de specialitate din învăŃământul tehnologic și
vocaŃional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităŃii de
învăŃământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor /
competenŃelor specifice impuse de curriculumul şcolar în
vigoare, respectiv rezultate deosebite în activități specifice de
consiliere psihopedagogică și de management al vieții

Detaliere punctaj

Autoevaluare

4

5

0,50p/ an Progresul
elevilor la clasă,
0,50p/ an rezultate ale
elevilor la testări/
examene naționale
0,25p/ an- rezultate
obținute cu clasa și
individual la disciplinele
de specialitate din
învăŃământul tehnologic
și vocaŃional .

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații
8

Dovezi şi pagina
9

AdeverinŃe eliberate
de unitățile de
învățământ pe baza
datelor statistice.
Diplome

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

personale și al carierei în scopul îmbunătățirii performanțelor
școlare, în activități de facilitare a procesului de incluziune
școlară și remedierea limbajului și comunicării cu impact în
integrarea școlară și socială a copilului

5p

5p

Se va puncta:
Progresul elevilor la clasă, rezultate ale elevilor la testări/
examene naționale, rezultate obținute cu clasa și individual la
disciplinele de specialitate din învăŃământul tehnologic și
vocaŃional .
b) Rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor/
elevilor din categorii dezavantajate ( preșcolari sau elevi cu
cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament,
copii crescuți de rude, copii din comunități sărace, comunități
izolate, părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la
domiciliu sau în spital, copii cu HIV, etc.)
Se vor puncta:
* inițierea de activități care au ca scop pregătirea pentru
succes școlar a elevilor provenind din categorii
dezavantajate,
• inițierea de programe, dedicate cadrelor didactice
care lucrează cu elevi din categorii dezavantajate
c) IniŃierea şi/sau aplicarea la grupă/ clasă a unor metode,
procedee şi tehnici de abordare a predării-învăŃării-evaluării
inovative, preluate din cercetarea educațională de profil,
promovate în cadrul unor proiecte cu finanŃare externă
(inclusiv schimburi de experienŃă sau mobilităŃi), a unor
proiecte la nivel judeŃean (în parteneriat cu instituții de
învăŃământ
superior
de
profil
sau
organizaŃii
neguvernamentale cu experienŃă relevantă în domeniu) şi/sau
promovate de M.E.C. la nivel naŃional, prin scrisorile
metodice, respectiv în activitatea de consiliere
psihopedagogică/ de intervenție logopedică a unor metode,
procedee și tehnici inovative
Se vor puncta:
*participările la cursuri în specialitate acreditate/ avizate,
promovate de MEC

1p/ an inițiere /
participare activități
1p/ an inițiere/
participare programe
1p/ an implementare/
participare programe
adresate cadrelor
didactice care lucrează
cu copii cu nevoi
speciale

0,5p/an participare curs
acreditat/ avizat
0,5p/an inițiere/
coordonare de proiecte,
programe de formare

Adeverințe ( inițiere
program avizat Nevoi
speciale CES, ordin
acreditare ADHD și
adeverință
implementare)

Adeverințe, copii
atestate de formare
continuă

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

Proiecte, programe de formare inițiate/ coordonate în vederea
aplicării la clasă a unor metode, procedee și tehnici de
abordare inovativă a predării, învățării evaluării

d) PerformanŃe dovedite în pregătirea preşcolarilor şi elevilor
distinşi la olimpiade şcolare şi/ sau concursuri de profil corelat
cu disciplina predată, materializate prin obŃinerea premiilor I,
II, III, menŃiunilor/ premiilor şi menŃiunilor speciale la etapa
judeŃeană şi a municipiului Bucureşti /sector/ interjudeŃeană/
naŃională/internaŃională, incluse în programul de activităŃi şi în
calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului EducaŃiei
NaŃionale şi/sau pregătirea loturilor olimpice de elevi

Copii ale diplomelor
elevilor premiaŃi sau
listele cu punctajele/
premiile obŃinute de
elevi, conform cu
originalul
Certificate de
participare
AdeverinŃe eliberate
de organizatorii
concursurilor.

- distincții obținute la nivelul unității de învățământ/ disciplinei
coordonate:
FAZA INTERNAłIONALĂ (orice distincŃie)

2p

5p

FAZA NAłIONALĂ
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
- MenŃiune
- Premiu special
FAZA JUDEłEANĂ/ INTERJUDEłEANĂ
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
- MenŃiune
- Premiu special
Se vor puncta:
numai olimpiadele şcolare şi/ sau concursuri de profil,
materializate prin obŃinerea premiilor I, II, III şi a premiilor
speciale la Faza JudeŃeană/ interjudeŃeană/ naŃională/
internaŃională desfăşurate în coordonarea şi/sau
finanŃarea MEC.
e) Rezultatele deosebite obŃinute în centrele de excelenŃă, în

2p/ an
1p/ an

0,75p/ an

Copii diplome/

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

4p

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

Centrele de Resurse pentru EducaŃie şi Dezvoltare, în
centrele multifuncŃionale pentru educaŃie timpurie, certificate
de inspectorul de specialitate/ organizaŃia coordonatoare şi/
sau rezultate deosebite obŃinute cu preşcolarii sau elevii cu
cerinŃe educaŃionale speciale şi/ sau tulburări de învăŃare,
certificate de directorul unităŃii de învăŃământ/inspectorul de
specialitate sau directorul Centrului JudeŃean de Resurse şi
AsistenŃă EducaŃională
Se vor puncta:
participările la workshopuri, seminarii conferințe organizate
de Centrului JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă
EducaŃională sau parteneri ai Centrului, progresul școlar
obținut cu elevii cu Cerințe Educaționale Speciale sau
tulburări de învățare, certificate de directorul unității de
învățământ/ inspector de specialitate
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil,
etapele pe sector, judeŃene, interjudeŃene, naŃionale şi
internaŃionale incluse în programul de activităŃi şi în
calendarul inspectoratului şcolar/ M.E.C.
Se vor puncta: calitatea de membru în comisiile de evaluare/
organizare la olimpiadele şi concursurile de profil etapele :
Locale
Județene
-

Interjudețene

Naționale
Internaționale
g) Implicare în activitatea de tratare diferenŃiată a
preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim
simultan/alternative
educaŃionale
şi/sau
în
implementarea programelor sociale (ex.: Rechizite
şcolare, Tichet social, Masa caldă, Programul pentru
şcoli etc.)
Se va puncta:
* implicarea în activitatea de tratare diferențiată a elevilor prin
aplicarea la clasă a unor metode și tehnici în acest sens
-

4p

Subcriterii

3p/ participare la
activitate

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații
8

Dovezi şi pagina
9

certificate
adeverinŃe

1 p/ an pentru progresul
școlar obținut cu elevii
cu Cerințe Educaționale
Speciale sau tulburări
de învățare, certificate
de directorul unității de
învățământ/ inspector
de specialitate

Adeverințe, decizii

0,50 p/ an –local
0,75 p/ an –județean
0,50 p/ an interjudețean
1,50 p/an național
2,0 p / an internațional
1,00 p/ activitate
1,00 p/ membru în
proiecte cu caracter
social

Adeverință formator/
participare în
proiecte cu caracter
social
Adeverință/ Diplomă
care atestă calitatea
de membru în
proiecte cu caracter
social

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

•

2p

10p

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

Implicarea în calitate de membru în proiecte cu caracter
social

Implementarea unor proiecte educaŃionale inovatoare,
recunoscute şi aprobate la nivel local/judeŃean/ interjudeŃean/
național/ internațional (în domenii precum: educaŃie
parentală, educaŃie ecologică, educaŃie pentru sănătate,
educaŃie financiară, educaŃie emoŃională, educaŃie incluzivă,
educaŃie remedială – inclusiv prin elaborarea şi
operationalizarea planurilor individualizate de învăŃare,
educaŃie interculturală, învăŃare cooperativă, educaŃie pentru
mişcare etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului
,,Școala după şcoală” ca activitate în norma didactică,
respectiv a programului ,,A doua şansăG
Se va puncta:
* inițierea, organizarea și implementarea proiectelor
educaționale/ programelor recunoscute și aprobate la nivel
Local
Județean
Interjudețean
Național
Internațional
• Participarea la proiecte educaționale/ programe
recunoscute și aprobate la nivel
Local
Județean
Interjudețean
Național
Internațional
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la
elaborarea de manuale școlare aprobate de Ministerul
Educației Naționale sau la traducerea de manuale școlare
din limba română într-o limbă a minorităților naționale, care
are învățământ cu predare în limba maternă, sau la
conceperea unor resurse educaționale deschise/ auxiliare
curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru
a asigura accesul elevilor, profesorilor și părinților la

1p/ an inițiere,
organizare,
implementare.
1p/ an participare la
proiecte educaționale/
programe recunoscute
și aprobate la nivel

Adeverințe * inițierea,
organizarea și
implementarea
eliberate de director
Adeverință de
participare

Adeverință/ diplomă/
copie copertă
elaborare ghid
Adeverință elaborare
suport de curs
Copie copertă
Adeverință publicare

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

materiale educaționale de calitate.

TOTAL CRITERIUL 1
2. PERFORMANłE
DEOSEBITE ÎN INOVAREA
DIDACTICĂ / MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații
8

Dovezi şi pagina
9

pe platformă

i.1) 8 puncte/ Autor/ coautor, la elaborarea de manuale
școlare aprobate MEN
i.2) 8 puncte/Autor/ coautor un proiect de manual școlar OM
5645/ 2017;
i.3) 4 puncte/ Traducere de manuale școlare din limba
română într-o limbă a minorităților naționale
i.4) 2 puncte- Elaborarea de auxiliare curriculare
i.5) 4 puncte- Resursă educațională publicată în format
electronic pe platforme educaționale destinate elevilor/
mijloace de învățământ
Se vor puncta:* auxiliare curriculare destinate cadrelor
didactice și părinților, ghiduri.
• Materiale publicate pe platforme educaționale

7 puncte/ Autor/
coautor, la elaborarea
de manuale școlare

a)

ContribuŃie la implementarea reformei curriculare la ninel
naŃional prin elaborarea/participarea la elaborarea de
programe şcolare,regulamnete, metodologii, proceduri,
studii/cercetări în domeniu la nivel naŃional

2,50 p/ programă
şcolară/metodologie/reg
ulamnet

Copie aviz/OM
programă şcolară

b) Elaborarea/participare la elaborarea de
programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline opŃionale
noi), regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în
domeniu (nivel naŃional şi judeŃean)

0,50p/ program pentru
elaborarea
curriculumului
programelor de formare
continuă acreditate

Adeverințe/ copii
ordin acreditare,
adeverințe elaborare
a curriculumului
programelor de
formare continuă
acreditate ,
adeverință crearea
instrumentelor de
lucru privind analiza
nevoilor de formare,
adeverințe elaborare
raport privind nevoia
de formare la nivel
județean

3 p/ autor/ coautor/ an
pentru auxiliare
curriculare, ghiduri.
3 p/ autor/ coautor
pentru fiecare resursă
educațională publicată
pe platforme
educaționale

MAXIM
45 p

5p

PUNCTAJ MAXIM: 45 DE
PUNCTE

Se vor puncta:
2p

programele de formare continuă acreditate, avizate MEN,
regulamente, metodologii
Inițierea, aplicarea analizei de nevoi la nivel județean

0,50 p/ an pentru
elaborarea programelor
de formare continuă
avizate
0,50p/ an pentru
crearea instrumentelor
de lucru privind analiza
nevoilor de formare

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

Subcriterii

1

2

3

Detaliere punctaj

Autoevaluare

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

0,50p/ an elaborarea
raportului privind
nevoile de formare la
nivel județean
c)Elaborarea/ participare la elaborarea de îndrumătoare/
ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul
școlar sau de Ministerul Educației NaŃionale, articole în
reviste/ publicaŃii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ ISSN

7p

Se vor puncta: programele de formare continuă avizate MEN,
articole în reviste/ publicații de specialitate

d) Realizarea/ participare la realizarea de softuri
educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru
susținerea progresului școlar, avizate de MiEC
4p

Se va puncta:
Realizarea de softuri educaŃionale, platforme de e-learning
pentru susŃinerea progresului şcolar, avizate de MEC.
Softuri educaŃionale/ platforme de e-learning realizate pentru
activităŃi de formare continuă.

1p/ an/ inițiator
programe avizate MEN
0,50p articol
0,50p / publicație de
specialitate cu ISBN/
ISSN

2p/an soft, platforme
pentru susținerea
progresului școlar
2p/ an soft, platformă elearning pentru activităŃi
de formare continuă.

Decizii/ adeverințe
responsabil/ inițiator
de programe avizate
MEN
Copie Oferta de
programe de formare
avizate MEN
Adeverință elaborare
suport de curs
program avizat MEN
Copii ale
documentului care
atestă autorul, titlul și
ISBN/ ISSN
AdeverinŃe și/ sau
print screen-uri

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

5p

5p

6p

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare
5

3

4

e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a
personalului din învățământ, activitatea susținută în cadrul
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o
educație de calitate pentru toți (se punctează programele de
formare şi mentorat care răspund cerinței)

0,50p/ activitate în
comisia de echivalare în
credite conform
OMECTS5562/ 2011
art. 8 şi 9 a şi b

Se va puncta calitatea de membru în comisiile de evaluare a
dosarelor pentru echivalarea în credite conform
OMECTS5562/ 2011 art. 8 şi 9 a şi b – ca activitatea de
mentorat
Activitate de formator în formarea continuă a personalului din
învățământ
Activitatea susținută în cadrul cercurilor pedagogice
f) activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog
social, comisii de evaluare și asigurare a calității în educație,
comisii de sănătate şi securitate în muncă, comisii PSI și situații
de urgență, activitate în calitate de membru în comisiile de
ocupare a posturilor didactice vacante la nivel județean,
activitatea de coordonator al centrului județean de asistență
psihopedagogică (CJAP)/ centrul logopedic interșcolar(CLI),
activitate în organismele de conducere ale organizațiilor
sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învățământ preuniversitar / semnatare ale
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate
învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor
profesionale ale cadrelor didactice la nivel local / județean /
național / internațional
Se punctează
* Activitatea ca membru în Comisia de etică, Comisia de
sănătate și securitate în muncă, etc.
* Activitatea ca membru în:
- comisiile paritare/ de dialog social
Se punctează activitatea în cadrul acestor comisii.
- organismele de conducere ale organizaŃiilor sindicale
Se punctează activitatea la nivelul organizaŃiilor sindicale.
- asociaŃiile profesionale ale cadrelor didactice
Se punctează calitatea de membru al asociaŃiei profesionale
g) Metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de

1p/activitatea de
formator/ program
0,50p/ activitate
susținută în cadrul
cercurilor pedagogice
1p/an pentru calitatea
de membru în Comisii
1p/an pentru activitatea
ca membru în
organizații sindicale la
nivel național/ județean
0,5p/an pentru
activitatea ca membru
în organizații sindicale
la nivel local

0,50p/ an calitatea de
membru al asociaŃiei
profesionale

2p / an activitate

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații
8

Dovezi şi pagina
9

Copii decizii
constituirea comsiei
de echivalare
Copii proces verbal
AdeverinŃe care
demonstrează
activitatea de
formator
Adeverință activitate
metodică în cadrul
cercului

Decizii, adeverinŃe

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

10p

1p

Subcriterii
3

la nivelul inspectoratului școlar, coordonator de cerc
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de
specialitate și de inspectorul școlar general sau de director
- Se punctează :
- Metodist al IŞJ;
- Membru în Consiliul consultativ de specialitate al IȘJ;
- Membru în Comisia NaŃională de Specialitate;
- Coordonator de cerc pedagogic;
h) Activitate desfășurată, la solicitarea MEC, în cadrul
Comisiei Naționale de Specialitate, a unor comisii
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte
normative/administrative sau a unor comisii de evaluare
constituite la nivel național/ al MEN, în calitate de
reprezentant desemnat de către comisiile naționale de
organizare și desfășurare a examenelor naționale de
organizare și desfășurare a examenelor naționale, activitatea
de evaluator de manuale școlare/auxiliare didactice/mijloace
de învățământ/resurse educaționale deschise/portofolii pentru
Corpul Național de Experți în Management Educațional
Se punctează:
• participarea în Comisii Naționale de organizare și
desfășurare a examenelor naționale
• participarea în cadrul comisiilor tehnice/ grupuri de
lucru pentru elaborarea unor acte normative/
administrative
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe
zonale, județene, naționale şi/sau internaționale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau în management educațional,
dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care
demonstrează performantele deosebite ale cadrului didactic
în inovarea didactică
Se punctează: participarea cu comunicări la simpozioane,
conferințe
Zonale
Județene
Naționale
Internaționale
• participarea la cursuri de perfecționare în domeniu

Detaliere punctaj

Autoevaluare

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații
8

Dovezi şi pagina
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metodist ISJ
1p / an coordonator
cerc pedagogic

Decizii/ documente
de numire
AdeverinŃe

3 p/ an participare în
Comisii Naționale de
organizare și
desfășurare a
examenelor naționale

Adeverințe,
Convocator, Decizii,
procese verbale

2p/ an participarea în
cadrul comisiilor
tehnice/ grupuri de lucru
pentru elaborarea unor
acte normative/
administrative

Diplome de
participare,
AdeverinŃe,
Certificate/ Atestate

0,50p/ an/ Zonal
0,75p/ an/Județean
1p/ an/Național
2p/an/ Internațional
0,50p/ curs

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

sau în management educațional

TOTAL CRITERIUL 2
3. ACTIVITĂłI
EXTRACURRICULARE ȘI
IMPLICAREA ÎN PROIECTE
(inclusiv proiecte cu finanțare
europeană nerambursabilă:
Erasmus+, POSDRU, POCU,
Transfrontaliere, Banca
Mondială și altele similare
)/programe de formare
profesională

MAXIM
45 p

5p

PUNCTAJ MAXIM: 20
PUNCTE

5p

a) Implementare/ coordonare/ participare la
proiecte/programe de formare profesională (vezi nota1)

1p/ implementare
proiecte/ programe

a.1.) 5 puncte – Implementare/ coordonare proiecte/
programe de formare profesională;

1p/ an coordonare
proiecte/ programe

a.2.) 3 puncte - Participare la proiecte/programe de formare
profesională;
Se punctează: * implementarea de proiecte/ programe de
formare profesională
• participarea în proiecte/ programe de formare
profesională;
b) Implementare/ coordonare/ participarea la proiecte zonale,
județene, naționale sau internaționale care vizează domeniul
activităților extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva
prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii sau pentru dezvoltarea personală/
profesională a preșcolarilor/elevilor (vezi nota2)
b.1) Implementare/ coordonare proiecte- 5 puncte
b.2) Participare la proiecte – 3puncte
Se punctează:
Implementarea/ coordonarea proiectelor din această
categorie la nivel
Zonal
Județean
Național

Participarea în proiecte din această categorie la nivel
Zonal
Județean

Copii aviz/ ordin
acreditare
AdeverinŃe eliberate
de organizatorii
programelor

Diplome/ AdeverinŃe/
Decizii de
coordonator al
activităŃilor
2pImplementare/proiect
0,25p/ implementare
PROIECT la nivel Zonal
0,75p/ implementare
PROIECT la nivel
Județean
1p/ implementare
PROIECT la nivel
Național
1p- Participare/ proiect
0,25p/ participare
PROIECT la nivel Zonal
0,25p/ participare
PROIECT la nivel

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

Subcriterii
3

Național

a)

5p

5p

Participarea la activități de voluntariat, inclusiv
participarea la activitățile din cadrul Strategiei Naționale
de Acțiune Comunitară, îndrumarea de formațiuni /
ansambluri de elevi cu activități în domeniul artistic /
programare/modelare/robotică, performanțe dovedite în
pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice,
tehnico-ştiinŃifice și sportive etc.

Se vor puncta: * participarea la activități de voluntariat
• participarea la activitățile din cadrul
Strategiei naționale de acțiune comunitară
• îndrumarea cadrelor didactice care au
organizat activități cultural-artistice în care
au fost angrenate formațiuni/ ansambluri
de elevi
• participarea elevilor la concursuri
cultural-artistice, tehnico- ştiinŃifice și
sportive etc.
d) Inițierea/ organizarea/ participarea la schimburi de
experiență cu alte unități de învățământ, rețele sau proiecte
interșcolare
Se vor puncta:
* Inițierea de schimburi de experiență cu alte unități de
învățământ, rețele sau proiecte interșcolare
∗ Organizarea de schimburi de experiență
cu alte unități de învățământ, rețele sau
proiecte interșcolare
∗
Participarea la schimburi de experiență
cu alte unități de învățământ, rețele sau
proiecte interșcolare

Detaliere punctaj

Autoevaluare

4

5

Județean
0,50/ participare
PROIECT la nivel
Național
1p/ participare la
activități de voluntariat
1p/ participare la
activitățile din cadrul
SNAC
0,75p/ îndrumarea
cadrelor didactice care
au organizat activități
cultural-artistice în care
au fost angrenate
formațiuni/ ansambluri
de elevi
0,50p/ participarea
elevilor la concursuri
cultural-artistice,
tehnico- ştiinŃifice și
sportive, etc.
1p/ activitate de Inițiere
a schimburilor de
experiență cu alte
unități de învățământ,
rețele / proiecte
interșcolare
1 p/ Organizarea de
schimburi de experiență
cu alte unități de
învățământ, rețele /
proiecte interșcolare
1p / Participarea la
schimburi de experiență
cu alte unități de
învățământ, rețele /
proiecte interșcolare

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

AdeverinŃe/ alte
dovezi

Copii acorduri de
parteneriat cu
unitățile de
învățământ
Adeverințe privind
calitatea de
organizator,
adeverință de
participare, etc.

Punctaj
maxim/
subcriteriu

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

1

2

3

4

5

TOTAL CRITERIUL 3

MAXIM
20 p
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu
finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU,
POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare),
de alte finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ,
centre de documentare și informare, laboratoare etc., având
ca efect creșterea calității activității instituționale și a
procesului de predare-învățare-evaluare, încadrarea în
bugetul alocat calculat conform formulei de finanțare

4p/ calitatea de membru
în echipa de
implementarea a
proiectelor cu finanțare
europeană
nerambursabilă
5p/ curs acreditat
implementat
3p/ curs avizat
implementat
2p/ curs autorizat
implementat
3p/ organizarea
simpozioanelor
3p/ organizarea
conferinŃelor/ workshopuri/ seminarii,

Decizii, AdeverinŃe
CCD, Adeverințe
parteneri, Aviz ISJ
înființare CDI

5p/ program organizat
și implementat

AdeverinŃe/ aviz
MEN pentru
programele de
formare

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

4. CRITERIUL PRIVIND
CONTRIBUłIA LA
DEZVOLTAREA
INSTITUłIONALĂ
PUNCTAJ MAXIM:40 DE
PUNCTE
20p

10p

Se vor puncta:
Implementarea de proiecte cu finanțare europeană
nerambursabilă
Implementarea de programe de formare
Avizate
Acreditate
Autorizate
Organizarea de simpozioane
Organizare de conferințe/ workshop- uri/ seminarii
Înființarea de CDI-uri
b) Existența unui progres semnificativ în privința dotării
spațiilor unității de învățământ, a mijloacelor de
învățământ și a altor resurse educaționale, conform
nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației,
cadre didactice și personal administrativ) și țintelor
de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituțională
Se va puncta:
• organizarea și implementarea de programe de
formare dedicate cadrelor didactice și
personalului administrativ în vederea
dezvoltării competențelor de atragere a
fondurilor necesare dotării spațiilor unităților
de învățământ, cu mijloacelor de învățământ
și alte resurse educaționale
• elaborarea suporturilor de curs/ volumelor
electronice educaționale conform nevoilor

5p/ suport de curs/
volum electronic
elaborat

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

Criteriul care trebuie îndeplinit de
către candidat

Punctaj
maxim/
subcriteriu

1

2

10p

TOTAL CRITERIUL 4

TOTAL GENERAL

Subcriterii

Detaliere punctaj

Autoevaluare

3

4

5

comunității școlare ( elevi, cadre didactice,
personal administrativ) și facilitarea accesului
la sursa menționată
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor
la nivel de unitate /instituție/ local/ județean/ național, precum
și/sau în realizarea de parteneriate instituționale în
concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele
stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator
Se vor puncta:
*
Participările în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel:
* de unitate
Local
Județean
Național
Parteneriatele instituționale în concordanță cu nevoile
comunității

Punctaj C.C. Punctaj
/ insp. pe Comisie de
disciplină
evaluare
6

7

Punctaj
Comisie de
contestații

Dovezi şi pagina

8

9

Decizii, Adrese de
monitorizare, Minute
Copii parteneriate

2p/ an participare ca
membru în CA
unitate(local)
2p/ calitatea de
președinte/
evaluator/secretar în
comisia de evaluare a
participanților la
programe acreditate
(național)
2p/ an pentru
participarea în comisia
de monitorizare
postformare (județean)
1p/ parteneriat

MAXIM
40 p

150

NOTE:
* La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

Semnătura candidatului ______________

* Totalul general va fi calculat ca sumă a totalurilor celor 4 criterii, fără a se depăși punctajul maxim alocat fiecărui criteriu.
Consiliul Consultativ și inspectorul școlar care coordonează disciplina
Nume și prenume

Funcția

Semnătura

Inspector școlar
Comisia de evaluare
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte

Semnătura

Comisia de contestații
Nume și prenume

Funcția în cadrul comisiei
Președinte

Semnătura

