Validată în Comisia paritară
din data de 30.03.2017

GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE
PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2017
INFORMATICIAN / ANALIST PROGRAMATOR
NUME ȘI PRENUME
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
FUNCȚIA
SPECIALITATEA
VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
VECHIME ÎN FUNCȚIE
CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI
PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2011 – 31.08.2016
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Punctaj
defalcat

Criterii

1.

Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă

a) Administrarea laboratorului
de informatică și a
Echipamentelor IT

Punctaj
maxim

Auto
evaluare

Punctaj
comisie de
evaluare

Punctaj
comisie de
contestații

70
puncte

I . Calitatea de gestionar al laboratorului de
informatică/ Echipamentelor IT

14

gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a
echipamentelor IT

2

întreținerea și administrarea rețelei

2

relaționarea cu firmele care asigură service-ul echipamentelor IT
și cu provider ul de Internet

2

instalează soft-ul necesar desfășurării activității

2

monitorizează starea de funcţionare a echipamentelor IT

2

se implică în respectarea normelor privind protecţia muncii

2

se implică în respectarea normelor privind prevenirea incendiilor

2

20
puncte
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II. calitatea de cadru didactic auxiliar

6

colaborează cu cadrele didactice de specialitate pentru
pregătirea echipementelor IT

2

asigură, în timpul orei asistenţă tehnică cadrului didactic

2

preocupare pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale

2

b) Îndeplinirea unor sarcini stabilite de conducerea instituţiei, nespecifice postului şi necuprinse în
fişa postului (pentru a căror desfăşurare există dovezi)
c)Participarea cu lucrări la sesiuni
de comunicare

d) Contribuţii la obţinerea de
rezultate notabile/măsurabile
obţinute în activităţile culturale şi
educative organizate în şcoală

judeţene

4

4
puncte

0,5 x activitate

3
puncte

regionale (zonale)

0,5 x activitate

naţionale

1p x activitate

internaţionale

1p x activitate

- comisii competente profesionale

0,5 x activitate

- comisii de evaluare

0,5 x activitate

- comisii de titularizare la nivelul unității de învățământ

10
puncte

0,5 x activitate
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-comisii de înscriere a elevilor

0,5 x activitate

- comisii de admitere la clasa a-IX-a

0,5 x activitate

- comisii mobilitate

0,5 x activitate

- comisii bacalaureat / competențe

0,5 x activitate

- comisii evaluare națională ( II, IV, VI)

0,5 x activitate

e) organizarea de concursuri și
Nivel județean
festivaluri la nivel internațional,
Nivel regional (zonale)
național sau regional/interjudețean;
Nivel naţional
organizarea de spectacole,
expoziții, concerte, la nivel
internațional, național ori
regional/interjudețean incluse în
programul de activități și în
Nivel internaţional
calendarul inspectoratelor
școlare/MEN., simulări EN/ BAC,
certificate prin diplome sau
adeverințe

0,5 x activitate
0,5 x activitate

3
puncte

0,5 x activitate

0,5 x activitate

f) Colaborarea cu cadrele didactice de specialitate pentru obţinerea de rezultate
măsurabile/cuantificabile în desfăşurarea unor activităţi practice/ experimentale educative pentru
formarea de abilităţi tehnice la elevi.

1 x activitate

3
puncte
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g) activitate de coordonator de
programe educative școlare și
extrașcolare sau îndrumarea
colectivelor redacționale ale
revistelor școlare avizate de
inspectoratul școlar

activitate de coordonator de programe educative școlare și
extrașcolare
îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare
avizate de inspectoratul școlar

1 x activitate

3
puncte

0.5 x nr.ani

h)Activitate desfăşurată de către cadrele didactice auxiliare din unităţile de învăţământ cuprinse în
Programele Phare de monitorizare a învăţământului profesional şi tehnic, POSDRU, IPA, etc

1 x activitate

5
puncte

i) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului
școlar, avizate de MEN.

1 x activitate

2
puncte

fără credite

0,25 x
activitate

5
puncte

15 credite

0,5 x activitate

30 credite

0,75 x
activitate

60 credite

1 x activitate

j) Participarea la cursuri de
formare profesională, perfecționare
- master
altele

≥ 90 credite

1,25 x
activitate
5
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k)- Colaborarea cu ONG-uri
Activitate în domeniul sindical

1 x activitate
(ONG)

2
puncte

1 x activitate

10
puncte

0,25p/an
0,5p/an

local -lider de scoala
judetean
national/ international

o,75p/an

l) Colaborarea cu I.S.J. , CCD şi alte instituţii subordonate MEN.
- participarea în comisii de examen/contestații pentru ocuparea posturilor vacante
- participarea în comisii de examen pentru definitivarea în învățământ
- participarea în comisii de verificare și control organizate la nivelul ISJ Gorj
- comisii BAC/ EN/ ORGANIZARE OLIMPIADE NAȚIONALE
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială
a)participarea la elaborarea de
regulamente, îndrumătoare,
proceduri avizate de C.A (pentru
compartimentul din care face parte
persoana evaluată); cărți în
domeniul educațional, înregistrate
cu ISBN/ISSN.

elaborarea de regulamente, îndrumătoare, proceduri avizate de
C.A
cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN

10
puncte

0,5 x
activitate

2
puncte

1 x activitate
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b) Contribuţii la elaborarea de
documente şi materiale şcolare
avizate de ISJ sau MEN
contribuţii în diferite colective la
elaborarea de regulamente,
metodologii, etc. la nivelul
instituţiei sau în afara acesteia
-contribuţii la elaborarea/redactarea
de reviste şcolare, anuare, pliante de
prezentare etc.
c)activitatea 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

elaborarea de regulamente,
metodologii, etc

Avizate ISJ
Avizate MEN

contribuţii la
elaborarea/redactarea de
reviste şcolare, anuare,
pliante de prezentare
Formator

Avizate ISJ

0,25 x
activitate

1
punct

0,5 x activitate
0,25 x
activitate

Avizate MEN
0,5 x
activitate

judetean/comunicari

simpozion judetean
0,1 x
activitate

Formator

național/

comunicari simpozion national
0,25 x
activitate

Formator internațional/ comunicari simpozion internațional

1
punct

0,5 x
activitate
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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, participarea
cu comunicări la simpozioane
naționale și/sau internaționale,
participarea la formarea
personalului didactic prin casa
corpului didactic, în calitate de
formatori, contribuția la cercetări
științifice în specialitate sau în
domeniul problematicii
învățământului și educației, atestată
prin publicații înregistrate cu
ISBN/ISSN
d) Publicaţii articole publicate în

cu ISBN/ISSN

1 x activitate

2
puncte
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reviste din domeniul educaţiei sau
al specialităţii
e) Activitate desfăşurată în cadrul
unor comisii tehnice /consultative/
de dialog social la nivel local,
judeţean sau naţional pentru
elaborarea unor documente şi acte
normative/administrative/lider
sindical, etc.

fără ISBN/ISSN

0,5 x activitate

Activitate dovedită la nivel local

0,25 x
activitate

Activitate dovedită la nivel județean

0,75 x
activitate

Activitate dovedită la nivel național

0,50 x
activitate

f) activitatea desfășurată, în urma solicitării I.S.J/MEN., în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a
unor acte normative/administrative cu caracter normativ, și în comisiile naționale de specialitate/control

1p x activitate

Participare la proiecte validate în calitate de colaborator al echipei
de proiect
Participare la proiecte validate în calitate de membru al echipei de
proiect

2
puncte
15
puncte

3. Criteriul privind participarea la proiecte
a) proiecte europene, proiecte
internaționale care au ca obiective
performanța școlară, progresul
școlar, dezvoltarea competențelor
și abilităților preșcolarilor și
elevilor, educația civică, educația
complementară, formarea
personalității preșcolarilor și

2
puncte

2p x activitate
13
puncte

3p x activitate
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elevilor, dezvoltarea capacității de
adaptare la schimbare, dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice.
Participare la proiecte validate în
calitate de membru al echipei de
proiect
b) proiecte elaborate și implementate materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal

1p x
activitate

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională

2
puncte
5 puncte

a)Participare la realizarea unor activităţi pentru atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate,
programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea
calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

0,5x activitate

1 punct

b) Participare la realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, locală sau externă
de tip Phare, Leonardo da Vinci, Comenius, etc.

0,5x activitate

1 punct

c) Contribuţii la buna comunicare şi colaborare cu părinţii şi instituţiile comunităţii locale

0,5x activitate

1 punct
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d) Contribuţii individuale şi/sau în echipa la aplicarea corectă şi completă a cerinţelor conform fişei 0,5x activitate
postului în contextul reformei învățământului

1 punct

e) Rezultate obţinute prin participarea la activităţile de examinare/evaluare la nivel de instituţie sau
local

1 punct

0,5x activitate

100 puncte

TOTAL
Notă:

Raportul de autoevaluare a activității desfășurate, împreună cu actele doveditoare, vor fi așezate în
dosar în
funcție de succesiunea criteriilor și subcriteriilor din Fișa de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 9 din
Metodologie.
Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu sunt
cumulative, dar nu pot depăși punctajul maxim acordat criteriului/subcriteriului.
Se vor lua în considerare doar fotocopiile actelor doveditoare depuse la dosar, certificate pentru conformitate cu
originalul de către conducerea unității de învățământ la care candidatul a depus dosarul.

Data________________

Semnătura________________
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