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GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE
PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – 2018
COREPETITOR

NUME ȘI PRENUME
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
FUNCȚIA
SPECIALITATEA
VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
VECHIME ÎN FUNCȚIE
CALIFICATIVE OBȚINUTE ÎN ULTIMII 5 ANI
PERIOADA EVALUATĂ
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CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ
Punctaj
maxim

I.

PARTICIPAREA LA FORME DE PERFECŢIONARE ŞI
INTERESUL MANIFESTAT PENTRU
AUTOPERFECŢIONARE (adeverinţe, diplome, certificate)
a. Participarea la cursuri de perfecţionare/formare profesională organizate de
diverşi furnizori de servicii în specificul postului

b. Participarea la întâlniri de lucru , la acţiuni pe din cadrul unor
proiecte cu finanţare externă organizate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale
c.
Participarea la simpozioane, conferinte regionale sau naţionale
organizate în specificul postului/activităţii (câte 1 punct pentru fiecare
participare, pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 4
puncte)
II.
ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN AFARA FIŞEI POSTULUI
a. Activitatea desfășurată în cadrul unor comisii tehnice şi/sau de specialitate
 la nivelul instituţiei
 la nivel local
 la nivel judeţean
 la nivel regional
 la nivel naţional
Se va puncta nivelul superior – maxim 3 puncte
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b. Activitatea în domeniul sindical:




lider judeţean

membru în biroul judeţean
la nivel de unitate


Se va puncta nivelul superior – maxim 2 puncte
III.
RESPONSABILITATE, COMUNICARE, INIŢIATIVĂ ŞI
CREATIVITATE
a. Participarea efectivă la activităţile derulate prin proiecte /programe
realizate în parteneriat între :
 unitatea de învăţământ conexă şi asociaţiile de părinţi,
 comunitatea locală, operatori economici , proiecte de
parteneriat educaţional şi alte proiecte/ programe recunoscute
sau coordonate de IŞJ şi MEN,
 proiecte /programe cu finanţare externă din FSE, fonduri
structurale şi de coeziune, PHARE ,
 alte proiecte/ programe europene realizate prin programele
Erasmus+ fără a fi remunerate pentru aceste activităţi
maxim 12 puncte
b. Participarea în diverse comisii la nivel local, judeţean (comisii
consultative, parteneriate şcolare , membrii în comisii concurs pentru
ocuparea posturilor vacante, didactice auxiliare la alte unităţi şcolare,etc.) câte 1 puncte pentru fiecare participare dar nu mai mult de 6 puncte
c. Implicare în organizarea de concursuri de specialitate, din calendarele
avizate de ISJ/MEN (câte 2 puncte pentru fiecare participare la nivel local,
dar nu mai mult de 4 puncte ; câte 3 puncte pentru fiecare participare la nivel
judeţean , dar nu mai mult de 6 puncte; câte 5 puncte pentru fiecare
participare la nivel naţional şi internaţional, dar nu mai mult de 10 puncte)
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 de nivel local
 de nivel judeţean
 de nivel naţional şi internaţional
În cazul în care există participare la două sau la toate nivelurile la care au fost
organizate competiţiile, punctajele nu se însumează, ci se acordă punctajul
cel mai mare rezultat/nivel , indiferent de nivelul la care se referă.
d. Activitatea în comisiile de organizare a concursurilor/examenelor
naţionale (definitivat, ocupare posturi, evaluare naţională, bacalaureat
etc).punctajul din grilă se referă la activitatea ca membru în comisie la cel
puţin 2 concursuri/examene din perioada evaluată.



în centrul de examen
în centrul de evaluare/corectare

e. Colaborarea cu personalul didactic la organizarea şi desfăşurarea a
diverse activităţi extraşcolare (se acordă câte 2 puncte pentru fiecare
activitate desfăşurată, pe baza de documente justificative , dar nu mai
mult de 6 puncte)
f. Contribuţia la diverse manifestări/activităţi extraşcolare organizate de
către unitate încolaborare instituţii locale, asociaţiile de părinţi, ONG- uri
sau/şi operatori economici cu rol de promovare a activităţilor extraşcolare la
nivelul comunităţii (în baza documentelor justificative se acordă câte 2 puncte
pentru fiecare activitate desfăşurată, dar nu mai mult de 10 puncte)
g. Capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
(cu elevii cercului, părinţii,, personalul şcolii, echipa managerială,
comunitatea locală, operatorii economici, etc.) capacitatea de analiză şi
sinteză , de întocmire a unor lucrări şi de transmitere de informaţii specifice,
capacitatea de adaptare la un volum suplimentar de muncă
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h. Atragerea de fonduri extrabugetare pentru realizarea unor
acţiuni/programe specifice procesului de învăţământ - donaţii ,
sponsorizări etc. (câte 2 puncte pentru fiecare sponsorizare/donaţie dar
nu mai mult de 8 puncte)
i.Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în realizarea unor obiective
sau activităţi (câte 2 puncte pentru fiecare colaborare dar nu mai mult de 10
puncte)
j. Conduita în timpul serviciului, capacitatea de consiliere, manifestarea
atitudinii moral – civice(limbaj, ţinută, respect, comportament)
TOTAL GENERAL

8

10

4
100
PUNCTE

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. Punctajul final obținut nu poate să depășească 100 puncte, iar punctajele pe fiecare criteriu/subcriteriu 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: _____________________

Strada Victoriei nr. 132 – 134
Tg – Jiu, cod 210234
Telefon : 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail : isjgorj@yahoo.com,

Semnătura_____________________________
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