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1.

ACTIVITĂŢI COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

PUNCTAJ
MAXIM
70 p

PUNCTAJ

Auto
evaluare

a).

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor în atingerea
obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul pentru
învățământ preşcolar, materializate în progresul preșcolarilor la grupă, prin
raportare la evaluarea iniţială, în rezultate ale preșcolarilor la grupă, pe baza
datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ.
1.a.1. Progresul preşcolarilor la grupă – 1 p/adeverință pentru progresul
preșcolarilor
1.a.2. Parteneriat educațional desfășurat în colaborare cu școala – 1 p/

10 p

max. 5 p
max. 5 p

Se va
indica
pagina
pentru
fiecare
subcriteriu

Evaluare
Consiliul
Consultativ

Evaluare
Comisia
de
evaluare

Evaluare
Comisia de
contestații

b).

c).

d).

parteneriat
Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea
manualelor digitale, a platformelor electronice de învăţare şi a softurilor
educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ - 0,60 p/
proiect/ adeverință/certificat
Iniţierea şi aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare,
precum şi producerea şi/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare,
preluate din cercetarea educaţională de profil

3p

1p

1.c.1. Iniţierea şi aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de predare
inovatoare – 0,10 p/proiect
1.c.2. Producerea şi/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare – 0,10
p/auxiliar

max. 0,50 p

Performanţe
dovedite
în
pregătirea
preșcolarilor
distinşi
la
olimpiade/concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III,
menţiunilor
şi
a
premiilor
speciale
la
faza
judeţeană/
interjudeţeană/naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau cu
finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

30 p

NOTĂ: Copie diplomă (câte una pentru justificarea fiecărui premiu)
FAZA JUDEȚEANĂ
•Premiul I
•Premiul al II-lea
•Premiul al III-lea
•Mențiune
•Premiul special
FAZA INTERJUDEŢEANĂ
• Premiul I
• Premiul al II-lea
• Premiul al III-lea
• Mențiune
• Premiul special
FAZA NAŢIONALĂ

max. 0,50 p

max. 6 p.
2,25 p
2p
1p
0.25 p
0,50 p

max. 7 p
2,50 p
2,25 p
1p
0,50 p
0,75 p

max. 8 p

e).

• Premiul I
• Premiul al II-lea
• Premiul al III-lea
• Mențiune
• Premiul special
FAZA INTERNAŢIONALĂ
• Premiul I
• Premiul al II-lea
• Premiul al III-lea
• Mențiune
• Premiul special
Pregătirea preșcolarilor, participarea, în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele și/sau concursurile școlare și extrașcolare,
fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul
de activităţi în calendarul I.Ş.J./M.E.N.

NOTĂ: Decizie/adeverinţă/diplomă eliberată de organizator (câte una pentru
justificarea fiecărui subcriteriu)
1.e.1. Membru al Comisiei de Evaluare
 Faza județeană
 Faza interjudețeană
 Faza națională
 Faza internațională
1.e.2. Membru al Comisiei de Organizare
 Faza județeană
 Faza interjudețeană
 Faza națională
 Faza internațională
f).

Rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de
specialitate, sau cu preșcolari cu cerinţe educaţionale speciale, certificate de

2,75 p
2,50 p
1,25 p
0.50 p
1p

max. 9 p
3p
2,50 p
1,50 p
0,75
1,25 p
20 p

max. 9 p
1,25 p
2p
2,75 p
3p

max. 11 p
1,75 p
2.50 p
3p
3,75 p
2p

centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională

0.40 p/ adeverință/ diplomă
g).

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor din medii
dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare -

2p

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progresul în
învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

1p

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la grupele în regim
simultan, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în
risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale – 0,20

1p

PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ
Elaborarea
de
programe
şcolare,
regulamente,
metodologii,
îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, avizate
de inspectoratul şcolar sau de M.E.N., 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
opţional integrat în dezvoltarea locală, avizate de inspectoratul școlar.

10 p
2p

0.40 p/plan de intervenție personalizat
h).

0,20 p/proiect
i).

p/proiect
2.
a).

b).

2.a.1. Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii,
îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, avizate
de inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz – 0,25 p /document
2.a.2. Elaborarea de de programe şcolare pentru discipline opţionale noi,
însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în
dezvoltarea locală, avizate de inspectoratul școlar - 0,25 p / programă

max. 1,50 p

Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.

2p

2.b.1. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN – 0,50 p
/lucrare/carte

max. 0,50 p

max. 1 p

c).
d).

2.b.2. Elaborarea de lucrări ştiinţifice, articole, studii publicate în domeniul
didacticii, specialităţii şi managementului educaţional- în reviste, volume, cărți
(în cadrul simpozioanelor) înregistrate cu ISSN – 0,20 p /
lucrare/articol/studiu

max. 1 p

Realizarea/folosirea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de elearning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei
Naţionale – 0,10 p/adeverință/certificat
Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activităţile de
formare continuă a personalului din învăţământ, activitatea în cadrul comisiilor
paritare/de dialog social, activitatea în organismele de conducere ale
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului
colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar,
precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la
simpozioane, conferinţe naţionale şi/sau internaţionale, dovedite prin
documente oficiale ale manifestării, contribuţia la cercetări ştiinţifice în
specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată
prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN.

0,50 p

2.d.1. Evaluator, mentor, formator - 0,10 p/an
2.d.2. Cercetare – 0,05 p/cercetare
2.d.3. Comisie paritară/de dialog social - 0,05 p/an
2.d.4. Activitate în domeniul sindical, lider de sindicat
local -lider de scoala
judetean
national/ international

max. 0,50 p
max. 0,10 p
max. 0,25 p
max. 2 p

0,25p/an
0,5p/an
o,75p/an



2.d.5. Simpozioane - 0,10 p/an

e).

2,50 p

Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la
nivelul inspectoratului şcolar, membru în comisia naţională de specialitate,
coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul de specialitate şi

max. 0,50 p
1p

inspectorul şcolar general

f).

2.e.1. Metodist – 0,10 p/an
2.e.2. Membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului şcolar, membru în comisia naţională de specialitate – 0,05 p/an
2.e.3. Coordonator cerc – 0,05 p/an

max. 0,50 p
max. 0,25 p

Activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației Naționale, în
cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative
cu caracter normativ și în comisiile naționale de specialitate/control.

1p

2.f.1. Comisie elaborare acte normative/administrative – 0,10 p/an)
2.f.2. Comisie națională de specialitate/control - 0,10 p/an
g).

max. 0,25 p

max 0,50 p
max 0,50 p

Relevanţa participării la programe de dezvoltare profesională asupra
îmbunătăţirii rezultatelor învăţării preşcolarilor din medii dezavantajate, ale
celor cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare, ale
preşcolarilor talentaţi şi/sau capabili de performanţe - 0,10

0,50 p

Elaborarea/susţinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională
inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preşcolari/elevi
aparţinând grupurilor dezavantajate/vulnerabile

0,50 p

CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI IMPLICAREA ÎN
PROIECTE
Performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor la concursuri cultural–
artistice, tehnico-științifice şi sportive, incluse în Calendarul activităților
educative naţionale/regionale elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale,
materializate prin obţinerea premiilor: I, II, III şi a premiilor speciale.

15 p

p/activitate/concurs
h).

0,10 p/program
3.
a).

NOTĂ: Copie diplomă (câte una pentru justificarea fiecărui premiu)
3.a.1. NAŢIONAL
•Premiul I
•Premiul al II-lea

5p

max. 3 p
1,50 p
0,75p

•Premiul al III-lea
• Premiul special

3.a.2. REGIONAL

b).

•Premiul I
•Premiul al II-lea
•Premiul al III-lea
• Premiul special
Organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau
regional/interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel
internaţional, naţional ori regional/interjudeţean incluse în programul de
activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei
Naţionale, certificate prin diplome sau adeverinţe

NOTĂ: Adeverinţă/diplomă eliberată de organizator (câte una pentru
justificarea fiecărui subcriteriu)
3.b.1. Organizarea de concursuri şi festivaluri - max. internaţional
1,50 p
naţional

0,50 p
0,25 p

max. 2 p
1p
0,50 p
0,30 p
0,20 p
3p

0,50 p
0,25 p

regional/interjudeţean
3.b.2. Organizarea de spectacole, expoziţii, concerte - internaţional
max. 1,50 p
naţional
regional/interjudeţean
c).

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

3.c.1. Coordonator programe educative – 0,10 p/ program
3.c.2. Redactor șef/ redactor reviste școlare – 0,10/adeverință/revistă

1p
0,50 p
0,50 p

d).

Activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară – 0,40

2p

e).

Participare la proiecte europene/internaţionale care au ca obiective
performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea

1p

p/adeverință/an

0,75 p
0,50 p
0,25 p
0,75 p

f).

personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice - 0,20 p/proiect
Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare având ca obiectiv
dezvoltarea de competențe la preșcolari - 0,20 p/adeverință/diplomă/

1p

document
g).

Iniţierea şi organizarea unor activităţi extraşcolare relevante din perspectiva
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii - 0,20

1p

Coordonarea unor activităţi de schimb de experienţă cu alte şcoli, reţele sau
proiecte interşcolare - 0,20 p/activitate/proiect
CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ
Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii
activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare - 0,30

1p

p/activitate
h).
4.
a).

5p
1.5 p

p/donaţie/sponsorizare
b).

Realizarea de proiecte şi programe extracurriculare, cu finanţare extrabugetară,
având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a dezvoltării
instituţionale (spectacole, excursii, vizite, expoziții cu vânzare/târguri etc.) -

1.5 p

Existenţa unui progres în privinţa dotării spaţiilor şcolare, a achiziţionării
mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor
comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituţională (Girafa-Rafa, Pipo, Edu etc) - 0,10 p/activitate/proiect
Realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii în concordanţă cu
nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi
din cadrul acestor - 0,20 p/parteneriat
Promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru preșcolarii aparţinând
grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii - 0,10

0,5 p

0,30 p/program/proiect
c).

d).
e).

p/activitate/proiect

1p
0,5 p

Îmi asum răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor și punctajelor din prezenta grilă de evaluare și a actelor justificative care o însoțesc.
Data________________

Semnătură candidat ________________

Notã:
 Autoevaluarea și calcularea punctajului sunt obligatorii.
 Documentele școlare să fie autentificate de către directorul unității de învățământ.
 Vor fi evaluate activitățile derulate în perioada 01.09.2011 – 31.08.2016.
 Ordinea documentelor doveditoare să fie corespunzătoare grilei.
 Dosarele care nu respectă prezenta notă, vor fi depunctate/respinse.
 Fișa de evaluare a fost elabolată în conformitate cu criteriile enunțate în Metodologia acordării gradației de merit aprobată prin OMEN nr. 6161/22.12.2016

