MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN VRANCEA

FIŞĂ DE EVALUARE
Pentru acordarea gradaţiei de merit – PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/ INFORMATICIAN
Sesiunea 2020
Date generale:
Numele şi prenumele: _______________________________________
Specialitatea: ______________________________________________
Unitatea de învăţământ: ______________________________________
Vechimea în învăţământ: _____________________________________

Vizat director,
prof. _______________

Punctaj autoevaluare: ______________________
Punctaj Consiliu Consultativ: ________________
Punctaj Comisie Judeţeană: __________________
Punctaj Comisie Judeţeană Contestaţii: _________

1.
a)
b)

c)

CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV
EDUCATIVĂ:

Perfecţionări sau instruiri de specialitate în ultimii 5 ani (se acordă 1
punct/perfecționare/instruire)
Stadiul de funcţionalitate a laboratoarelor de informatică în proporţie de 100%
Numărul de calculatoare şi echipamente de tehnică de calcul
Se acordă 5 puncte pentru 25 de calculatoare, 7 pentru un număr de
calculatoare cuprins intre 25-75 și 12 puncte pentru un număr de calculatoare
de peste 75.
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*) Se vor puncta numai rezultatele/ activităţile derulate în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

q)
r)

Contribuţii la asigurarea funcţionalităţii din punct de vedere informatic a
tuturor compartimentelor din școală/instituție (instalare, întreţinere softuri,
schimbare consumabile și asigurarea funcționalităţii echipamentelor
hardware, instalare de noi echipamente, devirusare periodică)
Gestiunea şi utilizarea mijloacelor informatice, păstrarea acestora în condiţii
de securitate
Participare la examenele naționale (se acordă câte 0,4 puncte/participare)
Administrare a reţelei Internet a laboratoarelor de informatică
Administrare a reţelei Internet a școlii/instituție (se va prezenta dovada
conexiunii la internet pentru toată școala/instituție)
Administrare nod Internet - asigurare servicii de comunicaţii de date între
instituţii academice.
Participare la concursurile şi olimpiadele şcolare județene (se acordă câte 0,6
punct/participare)
Participare/evaluator la concursurile şi olimpiadele şcolare naționale/cursuri
de formare profesională
Membru în comisia centrală a concursurilor şi olimpiadelor şcolare/cursuri de
formare
Formator județean/ național
Volumul informaţiilor în baza de date specifică unităţii. Se acordă 1 punct
pentru 300 de elevi/participanți, 2 puncte pentru un număr de
elevi/participanți cuprins între 301-700 și 3 puncte pentru un număr de
elevi/participanți de peste 701.
Responsabil de aplicaţie recunoscută de M.E.N.
Alte activităţi realizate în afara fişei postului, din dispoziţia conducătorului de
unitate (completare, actualizare și gestionare baze de date, susţinerea
conducerii în monitorizarea activităţii, situaţii statistice)
Propunerea unor soft-uri free comisiilor metodice şi utilizarea acestora în
procesul didactic
Asistenţa tehnică acordată cadrelor didactice în utilizarea tehnicii de calcul
existentă în unitate/instituție
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a)

CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA
DIDACTICĂ
a) Participarea la elaborarea/modificarea de ghiduri metodologice sau
metodologii, aplicaţii ajutătoare folosite pentru activitatea de informatician
/ lucrări publicate pe platforma e- learning, etc. (certificate prin adeverinţă
eliberată de conducerea unităţii/alte dovezi (CD).
b) Elaborarea de cărţi şi articole publicate în domeniul specialităţii şi
înregistrate cu ISBN/ISSN. 2p/carte; 1p/articol
c) Activitate de membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului şcolar, membru în comisiile de concurs/tehnice organizate de
IŞJ, CCD, CL,unităţile de învăţământ/instituție;
d)Membru în organismele de conducere/control ale organizaţiilor sindicale la
nivel de ramură învăţământ/asociaţii profesionale/membru în comisia MEC:
local/unitate (1p/an), judeţean (2p/an), naţional (3p/an), comisia paritara
(adeverinţă eliberată de organizaţiile sindicale reprezentative/IŞJ sau copii
după deciziile de numire ale comisiilor)
e) Activitate de formator în cadrul cursurilor acreditate destinate
personalului din educaţie – 2p/curs de minim 24 ore (certificate prin
adeverinţă de la furnizorul de programe)
f) Participarea la cursuri de formare continuă;
CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE
Participarea la realizarea programelor de parteneriat local în calitate de
colaborator sau membru al echipei de proiect
Participarea la realizarea programelor de parteneriat naţional în calitate de
colaborator sau membru al echipei de proiect
Participarea la realizarea programelor de parteneriat internaţional, în calitate
de colaborator sau membru al echipei de proiect
CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ
Realizări în ceea ce priveşte educaţia extracurriculară a elevilor/participanților
privind cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare realizării
de proiecte extracurriculare la nivel de instituţie (se acordă 0.40 puncte pe an)
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Contribuţia la dotarea laboratoarelor, modernizarea acestora, utilizarea
eficientă a softului educaţional, creativitate etc.(se acordă 1 punct pe an)
Responsabil ECDL, IC3, IT Essentials, Oracle, programe de certificare în
IT/ programe acreditate MEC(se acordă 1 punct pe an)
Realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor, reconversie profesională,
contribuţii în pregătirea celorlalte cadre didactice în domeniul utilizării
calculatorului (formator la nivel de unitate, cursuri, programe, materiale
auxiliare, platforme de învățare. etc.)
Total
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Semnătura candidatului,

Responsabil comisie,

___________________

____________________

Preşedinte Comisia Judeţeană,

Preşedinte Comisia Judeţeană de Contestaţii,

__________________________

_________________________________

___________________________

_________________________________

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.
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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
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