INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

FIŞA DE EVALUARE
PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT
MAIȘTRI INSTRUCTORI/PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
NUMELE ȘI PRENUMELE __________________________________________________
FUNCȚIA/SPECIALITATEA_________________________________________________
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ______________________________________________
VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT_______________________________________________
GRAD DIDACTIC ______

Nr.
crt.
1

Criteriul
Activităţi
complexe cu
valoare
instructiveducativă

Procent
80 %

Punctaj

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Detaliere subcriteriu

a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea
elevilor
în
atingerea
obiectivelor/competențelor specifice impuse
de curriculumul școlar, materializate în
progresul elevilor la clasă, în rezultate ale
elevilor la clasă, la testări și examene
naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute
cu clasa și individual la disciplinele de
specialitate din învățământul vocational;

- constatate în urma
inspecţiei la clasă sau cu
specificaţii concrete in
aprecierea sintetica a
consiliului profesoral, a
directorului şi a
inspectorului de specialitate;
dovedite cu documente și
corelate cu
evaluările/examenele
naționale.

propus

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

2 p/an
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de
predare a disciplinei prin utilizarea
platformelor electronice de învățare și a
softurilor educaționale specifice disciplinei,
existente în unitatea de învățământ

Proiect propriu aplicat,
confirmat de director, cu
precizarea coordonatelor
electronice

0,20 p / proiect

c) performanţe dovedite în pregătirea elevilor
distinşi la olimpiade şcolare și /sau concursuri
de profil, materializate prin obținerea
premiilor I, II, III, a mențiunilor și a premiilor
speciale la faza județeană / interjudețeană /
națională / internațională, desfășurate în
coordonarea
și/sau
finanțarea
MEN (concursuri fără taxă);

Judeţ, premiul

I

2 p/premiu

Judeţ, premiul

II

1,50 p/premiu

Judeţ, premiul

III

1,20 p/premiu

Judeţ, mentiune/premiu
special

1 p/premiu

Interjudeană - premiul I

2,50 p/premiu

Interjudeană - premiul II

2 p/premiu

Interjudeană - premiul III

1,70 p/premiu

Interjudeană – menţiune /
premiu special

1,50 p /premiu

Naţional - premiul

4 p/premiu

I

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

d). performanţe dovedite în pregătirea elevilor
distinşi la concursuri cultural-artistice și
sportive (ONSS, OC ”G. Szabo”) incluse în
Calendarul activităților educative naționale /
regionale elaborate de Ministerul Educației
Naționale (CAEN, CAER), materializate prin
obținerea premiilor I, II, III, și a premiilor
speciale

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
Naţional - premiul

II

3,70 p/premiu

Naţional - premiul

III

3,50 p/premiu

Naţional - menţiune/
premiu special

3,20 p/premiu

Internaţional (recunoscut de
M.E.N.)

5 p/premiu

Premiul I (Activități la nivel
județean cuprinse în ONSS)

1 p/ premiu

Premiul II (ONSS) județ

0,70 p/ premiu

Premiul III (ONSS) județ

0,50 p/ premiu

Mențiune / premiu special
(ONSS) județ

0,40 p/ premiu

Premiul I (Activități la nivel
regional/interjudețean
cuprinse în CAER/ONSS)

2 p/ premiu

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

e). pregătirea loturilor olimpice de elevi,
participarea, în calitate de membru al comisiei
de evaluare / organizare, la olimpiadele și
concursurile școlare și extrașcolare, fazele
județene,
interjudețene,
naționale
și
internationale incluse în programul de

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
Premiul II (CAER/ONSS)

1,70 p/ premiu

Premiul III (CAER/ONSS)

1,50 p/ premiu

Mențiune / premiu special
(CAER/ONSS)

1,20 p/ premiu

Premiul I (Activități la nivel
național cuprinse în
CAEN/ONSS)

2,50 p/ premiu

Premiul II (CAEN/ONSS)

2 p/ premiu

Premiul III (CAEN/ONSS)

1,50 p/ premiu

Mențiune / premiu special
(CAEN/ONSS)

1 p/ premiu

- membru comisie judeţeană

1,50 p/participare

- membru comisie interjud.

2 p/participare

- membru comisie
naţ./internaţ.

3 p/participare

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

activități și în calendarul inspectoratelor - însoţitor/asistent fază jud.
școlare (CAEJ) / Ministerului Educației
- însoţitor/asistent fază
Naționale;
interjud.

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

0,20 p/participare
1 p/participare

- însoţitor/asistent fază
naţională/ internaţională

2 p/participare

organizator
olimpiadă/concurs faza
judeţeană

1,50p/olimpiadă/conc

organizator
olimpiada/concurs faza
interjudeţeană

2 p/olimpiadă/conc.

organizator
olimpiadă/concurs faza
naţională/internaţională

3p/olimpiadă/concurs

pregătire lot olimpiadă: faza
judeţeană

1p/olimpiadă/concurs
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
pregătire lot olimpiadă: faza
interjudeţeană/zonală

1,50p/olimpiadă/conc

pregătire lot olimpiadă: faza
naţională / faza
internatională /loturi
lărgite/loturi restrânse

2 p/olimpiadă/conc.

f) organizarea de concursuri și festivaluri la
- interjudeţean
nivel
internațional,
național
sau
interjudețean ; organizarea de spectacole,
expoziţii, concerte, simpozioane la nivel
- naţional
internaţional, naţional ori interjudeţean
incluse în programul de activități și în
calendarul inspectoratelor școlare (CAER,
CAEN) / Ministerului Educației Naționale,
- internaţional
certificate prin diplome sau adeverințe.

g). activitatea şi rezultatele obţinute în -activitatea în centrele de
centrele de excelenţă, certificate de excelenţa

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

0,20 p / activitate

0,50 p / activitate

0,70 p / activitate

1 p/an
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat
inspectorul de specialitate sau cu elevi cu
dificultăți de învățare, certificate de Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională;
h) activitate desfăşurată în vederea realizării
echităţii în educaţie (activităţi de remediere
şcolară și de educaţie incluzivă, organizarea
unor programe de educaţie a părinţilor
recunoscute la nivel judeţean/national,
avizate de inspectoratul școlar);

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
- activitatea cu elevii cu
dificultaţi de invaţare

1 p/an

- activităţi de remediere

0,20p/an

- activităţi de educaţie
incluzivă

0,20p/an

- programe de educaţie a
părinţilor recunoscute la
nivel judeţean/naţional

0,20p/an

i). Activitatea de coordonator de programe
educative şcolare şi extraşcolare sau
îndrumarea colectivelor redacţionale ale
revistelor şcolare, avizate de inspectoratul
școlar;
j). Activitate dovedită în cadrul Strategiei
naţionale de acţiune comunitară;
k). Crearea de softuri educaţionale în - Softuri/platforme
specialitate, platforme de e-learning pentru
susţinerea progresului şcolar, avizate de
M.E.N.

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

2 p/an

0,20p/an

2 p / soft
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

l). Participarea la cursuri de formare din
proiectele POSDRU/participarea la cursuri de 8h = 1 zi = 2 credite
formare organizate de instituții acreditate.
2.

Criteriul privind
performanţe
deosebite în
inovarea
didactică/
managerială

10 %

a) elaborarea de programe şcolare,
regulamente,
metodologii,
îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale
şcolare, auxiliare didactice avizate de
inspectoratul școlar sau de Ministerul
Educației Naționale după caz; cărţi în
domeniul
educaţional,
înregistrate
cu
ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare
pentru discipline opţionale noi, însoţite de
suportul de curs sau vizând curriculumul
pentru opțional integrat în dezvoltare locală,
avizate de inspectoratul școlar;

Punctaj
acordat

0,10 p /credit

Programe școlare naționale

autor: 0,50p/programă

Manuale școlare avizate de
MEN

autor: 0,50p/manual

Metodologii/legi/regulamen
te scolare;

0,20p/contribuţie

Auxiliare didactice/
îndrumatoare/ghiduri
metodice avizate de ISJ/
MEN

autor : 0,25p/auxiliar

Carti cu ISBN/ISSN in
domeniul educatiei

autor: 0,50p/manual

Programe scolare pentru
optional /CDL, avizate de ISJ
+ suport de curs;

Punctaj
autoeva
luare

colab.: 0,20p/manual

colab. : 0,10p/auxiliar

colab.: 0,20p/manual

0,25p/programă
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice autor/coordonator
publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi
managementului educaţional, înregistrate cu colaborator
ISBN/ISSN;
referent

0,50p/carte

c) activitatea de evaluator de manuale, de
mentorat, de formator în formarea continuă a
personalului din învățământ, activitate în
cadrul comisiilor paritare/de dialog social,
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
organizațiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local / județean / național /
internațional, participarea cu comunicări la

Evaluator manuale / mentor

0,20p/activitate

Formator local

0,30p/activitate

Formator naţional

0,40p/activitate

Activitate în cadrul
comisiilor paritare/de dialog
social:

0,25p/an

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

0,20p/carte
0,10p/carte

-la nivel de şcoală
-la nivel judeţean

0,50p/an

-la nivel naţional

0,75p/an
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat
simpozioane naţionale şi/sau internaţionale,
participarea la formarea personalului didactic
prin Casa Corpului Didactic, în calitate de
formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în
specialitate sau în domeniul problematicii
învăţământului şi educaţiei, atestată prin
publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

Activitate în organismele de
conducere ale organizațiilor
sindicale sau în cadrul
organizațiilor profesionale
ale cadrelor didactice:
la nivel local

0,25p/an

la nivel județean

0,30p/an

la nivel național

0,50p/an

la nivel internațional

0,25p/activitate

Lucrari susţinute la
simpozioane, conferinţe,
sesiuni de comunicari:
-la nivel judeţean

0,10p /simpozion

-la nivel interjudeţean

0,15p/simpozion

-la nivel naţional

0,20p/simpozion

-la nivel internaţional

0,25p/simpozion
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

d). activitatea de metodist, membru în
consiliul consultativ de specialitate de la
nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia
naţională de specialitate, coordonator de cerc
pedagogic.

e). activitatea desfăşurată, în urma solicitării
Ministerului Educației Naționale, în cadrul
unor comisii tehnice de elaborare a unor acte
normative/administrative
cu
caracter
normativ și în comisiile naţionale de
specialitate / control.

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
Cercetare ştiinţifică

0,25p/temă

Metodist ISJ

0,50p/an

Membru în consiliul
consultativ de
specialitate/ISJ/UJSLI.

0,35/an

Membru în comisia
naţională de specialitate

0,50p/an

Coordonator de cerc
pedagogic

0,10p/an

Comisii tehnice de elaborare
a unor acte normative /adm.
la nivel judeţean
Comisii tehnice de elaborare
a unor acte normative/adm.
la nivel national. Comisii
naţionale de
specialit./control

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

0,15p /an/comisie

0,25p /an/comisie
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Nr.
crt.
3.

Criteriul
Criteriul privind
participarea la
proiecte

Procent
5%

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat
a). Proiecte europene, proiecte internaţionale
care au ca obiective performanţa şcolară,
progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi
abilităţilor preșcolarilor și elevilor, educaţia
civică, educaţia complementară, formarea
personalităţii
preșcolarilor
și
elevilor,
dezvoltarea capacităţii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice.

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
Scrierea proiectelor,
derularea proiectului şi
diseminarea proiectului (se
punctează defalcat cele trei
componente)

b). Proiecte elaborate şi implementate în baza
prevederilor Metodologiei şi criteriilor privind
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul
preuniversitar,
aprobată
prin
Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5486/2011, materializate prin
raportul de activitate şi portofoliul personal.

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

Scriere –
3p/proiect

Derulare 1,50p/proiect

Diseminare 0,50p/proiect
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Nr.
crt.
4.

Criteriul
Criteriul privind
contribuția la
dezvoltarea
instituțională

Procent
5%

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus

a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru - confirmate de către
unitatea de învățământ, programe și proiecte directorul școlii și dovedite
educaționale, centre de documentare şi prin documente contabile;
informare, laboratoare etc., având ca efect
creşterea
calităţii instituţiei şi a procesului de predareînvăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu
finanţare extrabugetară, având drept obiectiv
creşterea calităţii procesului de învăţământ;

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

1,5p/finanţare

1p/proiect

c) contribuţii individuale şi/sau în echipă la - membru/observator în
dezvoltarea instituţională a şcolii;
consiliul de administrație al
școlii / al ISJ BN;

1p/an

- membru CEAC ;

0,50p/an

- responsabil de comisie
metodică;

0,50p/an
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Nr.
crt.

Criteriul

Procent

Subcriterii care trebuie indeplinite de catre
candidat

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
Detaliere subcriteriu
propus
- responsabil alte comisii
care funcționează la nivelul
unităţii de învățământ,
conform LEN.

Punctaj
acordat

0,50p/an

TOTAL:

Semnătura_____________

Data___________
Abrevieri:

CAEJ – Calendarul activităților educative județene; CAER – Calendarul activităților educative regionale; CAEN – Calendarul activităților educative naționale; ONSS –
Olimpiada națională a sportului școlar; OC ”G. Szabo” – Open Cross ”G. Szabo”; LEN – Legea educației naționale.
NOTĂ:
 Se ia în considerare activitatea din perioada 01 septembrie 2009 – 31 august 2013;
 Raportul de autoevaluare se realizează în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de ISJ, pentru fiecare categorie de candidați, art. 7 (2);
 Fiecare activitate va fi însoţită de documente justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișă, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea
unității de învățământ la care candidatul depune dosarul, art. 8 (1) e);
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 Un document va fi punctat o singură dată, la un singur criteriu;
 Toate documentele doveditoare vor fi evaluate şi punctate conform Fişei de evaluare elaborate în baza art. 6 din Metodologie (OMEN. nr. 5455 / 2013);
 Autoevaluarea va cuprinde punctajul real, obţinut şi susţinut prin documente ;
 Documentele depuse la dosar nu se înfoliază ;
 Actele, documentele sau elementele din raport, care se dovedesc nejustificate/false atrag după sine invalidarea dosarului și sancționarea cadrului didactic.

Inspector şcolar:

Consiliul consultativ:

Reprezentant sindicat:
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