INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE
pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor
în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2020
Date generale:
Numele şi prenumele: _______________________________________
Specialitatea: ______________________________________________
Unitatea de învăţământ: ______________________________________
Grad didactic: ______________________________________________
Vechimea în învăţământ: _____________________________________

Vizat director,
prof. _______________

Punctaj autoevaluare: ______________________
Punctaj Consiliu Consultativ: ________________
Punctaj Comisie Judeţeană: __________________
Punctaj Comisie Judeţeană Contestaţii: _________
*) Se vor puncta numai rezultatele/ activităţile derulate în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019

a.

Atragerea și menținerea copiilor în activitățile de cerc
(depășirea numărului de elevi față de normativul cercului)

5

Evaluare Comisie de
contestații

Evaluare Comisie de
evaluare

Nr. pag.document

45p

Punctaj

Subcriterii

Evaluare Consiliul
Consultativ

Punctaj
maxim

Autoevaluare

Nr.
Criterii generale
crt.
1. I. Activități complexe cu valoare instructiv - educativă

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

b.

c.

d.

Inițierea unor proiecte in parteneriat cu alte instituții de
- inițierea unor proiecte in parteneriat cu alte instituții
învățământ sau ONG-uri (inclusiv în schimburi de
de învățământ sau ONG-uri (inclusiv în schimburi de
experiență sau mobilități), în vederea aplicării unor metode
experiență sau mobilități), în vederea aplicării unor
si procedee si tehnici inovative în activitatea de predare
metode si procedee si tehnici inovative în activitatea de
5
învățare evaluare
predare învățare evaluare(2,5 p/ proiect)
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal - 5p.
Realizarea performanțelor în pregătirea copiilor distinși la
-3p / premii la concursuri internaționale
concursuri de profil, materializate în obținerea locului I, II
-3p /premiul I, 2p/ premiul II, 1p/ premiul III și 0,5p/
și III la fazele internaționale, naționale, regionale și județene
menţiune (faze naţionale)
/Municipiul Bucuresti
25
25
-2,5p/ premiul I, 2p/ premiul II; 1,5p/ premiul III și
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
0,5p/ menţiune (faze regionale)
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal - 25p
-2 p /premiul I; 1,5 p/ premiul II, 1p/ premiul III și
0,5p/ menţiune (faze judeţene)
Participarea, în calitate de membru în comisia de
organizare/membru al juriului /evaluator la concursuri,
3 p - olimpiade și concursuri internaționale;
festivaluri
2 p - olimpiade și concursuri naționale;
5 5
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
1 p - olimpiade și concursuri interjudețene/regionale;
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5p
0.5 p – concursuri județene.

Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare,
recunoscute și aprobate la nivel
local/județean/interjudețean/național/internațional (ex.de
domenii: educație parentală, educație ecologică, educație
pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională,
educație incluzivă, educație remedială – inclusiv prin
5 5
elaborarea și operaționalizarea planurilor individualizate de
învățare, educație interculturală, învățare cooperativă,
educație pentru mișcare etc.)
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal - 5p
2. Performanţe
deosebite
în
inovarea
didactică/
45 p
management educațional

e.
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-implementarea proiectelor educaționale inovatoare,
recunoscute și aprobate la nivel local / județean /
interjudețean / național / internațional (ex.de
domenii: educație parentală, educație ecologică,
educație pentru sănătate, educație financiară,
educație emoțională, educație incluzivă,educație
interculturală, educație pentru mișcare etc.):
- local – 1 p/proiect
- județean/interjudețean – 2p/proiect
- național / internațional – 3p/proiect
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a.

Contribuție la elaborarea următoarelor materiale didactice
avizate de inspectoratul școlar/MEN la nivel național
(Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5 p
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1
1
5
1
1

b.

Contribuție la elaborarea următoarelor materiale didactice
avizate de inspectoratul școlar/MEN la nivel județean și
local
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5p

c.

Contribuție la elaborarea următoarelor materiale didactice
avizate de inspectoratul școlar/MEN sau înregistrate cu
ISBN/ISSN –
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal

5

5

e.

Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă
a
personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o
educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele
9
de
formare şi mentorat care răspund cerinţei)
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -9p
Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de
5
specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator

-metodologii/regulamente/ proceduri la nivel naţional
- auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice
- reviste şcolare, articole de specialitate

1

-programe şcolare

1

-metodologii/regulamente/ proceduri la nivel naţional
- auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice

1
1

- reviste şcolare, articole de specialitate

1

-programe şcolare

1

-metodologii/regulamente/ proceduri la nivel naţional

1
1

d.

-programe şcolare

9

5

- auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice
- reviste şcolare, articole de specialitate
-activitate de mentorat – 1p/an
-activitate de formator în formarea continuă a
personalului din învăţământ – 3p/curs
-activitatea susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în
vederea promovării accesului la o educaţie de calitate –
2p/an

-metodist-1p/an
-membru în consiliul consultativ al I.S.J.
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f.

3.

a.
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de cerc pedagogic,certificată, după caz, de inspectorul de
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5p

Vrancea/consiliul consultativ de specialitate/ domeniu
la nivelul inspectoratului şcolar -1p/an
-coordonator de cerc pedagogic-1p/an

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe
zonale,
judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de
perfecţionare în domeniu sau în management educaţional,
dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care
demonstrează performanţele deosebite ale cadrului
didactic în inovarea didactică
16 16
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -1 6p

Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe
zonale județene, naţionale şi/sau internaţionale,
cursuri de perfecţionare în domeniu sau în
management educaţional

Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte
(inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă:
Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca 20 p
Mondială şi altele
similare)/programe de formare profesională
Implementare/coordonare/participare la
proiecte/programe de formare profesională**
5
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5 p
a.1)
Implementare/coordonare proiecte/programe de
2
formare profesională
a.2)
Participare la proiecte/programe de formare
3
profesională

 internaționale3/comunicare/simpozion/conferință/curs
 naționale2/comunicare/simpozion/conferință/curs
 regionale/județene1p/comunicare/simpozion/conferință/curs

-implementare/coordonare proiecte/programe de
formare profesională-2p/ program/proiect inițiat;
- participare la proiecte/programe de formare
profesională- 1,5 p/participare
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b
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Implementarea/organizarea/coordonarea
proiectelor
județene, zonale, naționale sau internaționale, care au ca
obiective: performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea
10
competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor,
educația civică, educația complementară, formarea
personalității preșcolarilor și elevilor**
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -10 p
b.1) Implementare/coordonare proiecte

b.2) Participare la proiecte

5

- Implementare/coordonare proiecte – 2,5 p/
proiect/an;

5

-Participare proiecte – 1,5 p proiect/an

Indrumarea elevilor sau formațiuni/ansambluri de elevi
pentru participarea la concursuri cultural-artistice, tehnicoștiințifice și sportive etc., participarea la activități de
voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul 5
5
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară –
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -5 p
4.
Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională
40p
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu
finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU,
2
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare),
de alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de
învăţământ, centre de documentare şi informare,
laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii
8
instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare,
încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de
finanţare
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -8p
c

-2p-concursuri internaționale
-1,5p- concursuri naționale
-1p-regional/interjudețean
-0,5p județean

-atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte
cu finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+,
PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și
altele similare) - 1p/an/proiect
-finanţări
extrabugetare
pentru unitatea de
învăţământ, centre de documentare şi informare,
laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii
activităţii instituţionale şi a procesului de predareînvăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat
conform formulei de finanţare -4p/proiect
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b.

c
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Atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de
invatamant,avand ca efect cresterea calitatii activitatii
institutiei si a procesului de predare- invatare –evaluare
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare 12
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -12 p
Realizarea de proiecte parteneriale extracurriculare, cu
finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea
calității procesului de învățământ, cu efecte pozitive în
domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile
20
Notă: Se punctează cumulativ activități din oricare
subcriteriu fără a depăși punctajul maximal -20p

PUNCTAJ TOTAL:

-finantari extrabugetare pentru unitatea de
invatamant,avand ca efect cresterea calitatii activitatii
institutiei si a procesului de predare- invatare –evaluare
2p /proiect

-Autoritati locale-2p/proiect
-Agenti economici-2p/proiect
-ONG-2p/proiect

150p

* 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 10
puncte, se acordă punctajul maxim de 10 puncte.

Semnătura candidatului,
___________________

Preşedinte Comisia Judeţeană,

Inspector şcolar/Metodist IȘJ,
____________________

Preşedinte Comisia Judeţeană de Contestaţii,

__________________________

_________________________________

___________________________

________________________________
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Notă:
 Documentele doveditoare se referă la propria activitate
 Activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit se evaluează pentru perioada 01.09.2014 - 31.08.2019, conform art. 6, alin (1), din
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin
O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020.
 Punctajele pentru cele patru criterii sunt conforme cu prevederile Anexa 6 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020; detalierea acestor
punctaje a fost realizată de către o comisie formată din inspectori școlari și comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vrancea, din
data 06.03.2020.
 Dosarul se întocmeşte conform art.9, alin (1), (2), (3) din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din
învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr. 3307 din 21.02.2020.
 Toate documentele vor fi numerotate în colțul din dreapta jos.
 La întocmirea dosarului, se va respecta ordinea din fişa de evaluare, iar în opis, respectiv în fişa de evaluare, va fi precizată pagina din dosar la care se
găseşte documentul doveditor.
 Documentele doveditoare vor fi ataşate la dosar în copie conform cu originalul. Absenţa documentelor doveditoare are drept consecinţă
neacordarea punctajului.
 Documentele NU vor fi introduse în folii transparente.
 Documentele NU vor fi copiate față-verso, ci pe file independente.
 Raportul de autoevaluare va fi întocmit în ordinea criteriilor de evaluare din fişa elaborată de ISJ.
 Fişa de evaluare completată cu punctajul rezultat din autoevaluare se certifică de directorul unităţii şcolare.
 Softurile educaţionale proprii vor fi prezentate pe suport electronic.
 Cărțile, lucrările științifice, articolele publicate cu ISBN/ISSN/ și revistele școlare vor fi probate prin: copie copertă, casetă cu ISBN/ISSN, pagini
reprezentative de cuprins/conținut.
 Calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar din perioada evaluată este o condiţie necesară şi nu se punctează în cadrul fişei (dosarul va conţine şi
adeverinţa emisă de conducerea şcolii, prin care se certifică obţinerea acestui calificativ).
 Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa şi depune la dosar o declaraţie pe proprie răspundere prin care
să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform art. 13 alin (1) din Metodologia
şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2020, aprobată prin O.M.E.C. nr.
3307 din 21.02.2020
 Punctajul minim pentru acordarea gradației de merit este: 75 puncte.
 Dosarul de candidatură nu se returnează după procesul de evaluare.
Inspector școlar general,
prof. Dorin CRISTEA

