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Validată în Comisia paritară                                                                          

din data de 30.03.2017       

           
 

FIŞĂ DE EVALUARE  

pentru obţinerea gradaţiei de merit - 2017 

 ( Profesori – Liceul de Artă C-tin Brăiloiu )  

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: _____________________________________________________________                                                                                    

ÎNCADRAT LA UNITATEA ŞCOLARĂ: __________________________________________________ 

SPECIALITATEA: _____________________________________________________________________ 

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: _________________________________________________________ 

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT  

- calificativul „FOARTE BINE” obţinut în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; 

- vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 4 ani; 

Perioada evaluata 1septembrie 2011 — 31 august 2016 

CRITERII PUNCTAJ 

 

1.Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa: 70 puncte. 

Subcriterii Punctaj Auto 
evaluare 

Doc. 

Justif. 

pag.... 

Evaluare 

ISJ 

a) a) *rezultate deosebite obtinute in 

pregatirea prescolarilor si a elevilor in 

atingerea obiectivelor/competentelor 

specifice impuse de curriculumul scolar, 

materializate in: 

Max 11p    

a1) progresul elevilor la clasa; 0-3p    

a2) rezultate ale elevilor la clasa; 0-3p    

a3) rezultate la testari si examene 

nationale de sfarsit de ciclu; 

 

0-3p 

   

a4) rezultate obtinute cu clasa si 

individual la disciplinele de specialitate 

din invatamantul vocational; 

 

 0-3 p 

   

b) *initierea si aplicarea unor proiecte de 

predare a disciplinei prin utilizarea 

platformelor electronice de invatare si a 

softurilor educationale 

 

 

1p 

   

c) Inițierea și aplicarea unor metode, 

procedee și tehnici de predare inovatoare, 

precum și producerea/sau utilizarea unor 

auxiliare cuurriculare inovatoare, preluate 

din cercetarea educațională de profil  

 

 

1p 
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d) *performante dovedite in pregatirea 

elevilor distinși la olimpiade școlare si/ 

sau concursuri de profil, materializate 

prin obținerea premiilor: 

(incluse in Calendarul activităților 

educative naționale elaborat de M.E.C.S.)                

 

 

Max 44p 

   

-faza internaționala-            

locul I,                                  

MAX 15p 

6p x np 

   

locul al II-lea,  5p x np    

locul al III-lea,  4p x np    

mențiuni 3p x np    

-faza nationala –                  

locul I,  

MAX 12p 

5pxn 

   

locul al II-lea,  4p x np    

locul al III-lea, 3p x np    

mențiuni 2p x np    

-faza județeană MAX 7p    

Locul I 4p x np    

Locul II 3p x np    

Locul III 2p x np    

 Mențiuni 1p x np    

-faza regionala                    

locul I,  

MAX 10p 

4p x np 

   

locul al II-lea,  3p x np    

locul al III-lea,  2p x np    

mențiuni 1p x np    

e) Pregătirea loturilor olimpice de elevi: 

-participarea ca membru al comisiei de 

evaluare/organizare la olimpiade și 

concursuri 

-participarea, in calitate de membru al 

comisiei de evaluare/organizare, la 

concursurile si olimpiadele județene, 

-participarea, in calitate de membru al 

comisiei de evaluare/organizare, la 

concursurile interjudetene;   

-participarea, in calitate de membru al  

comisiei de evaluare/organizare, la 

concursurile nationale;   

-participarea, in calitate de membru al 

comisiei de evaluare/organizare, la 

concursurile internationale;                             

 

3p 

 

 

 

1p 

 

 

1,5p 

 

 

2p 

 

 

2,5p 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Rezultate obținute în centrele de excelență 

certificate de inspectorul de specialitate 

sau cu elevi cu cerințe speciale 

educaționale 

 

1p 

   

g) Rezultate obținute în pregătirea 

preșcolarilor și a elevilor din medii 

dezavantajate cu cerințe educaționale 

soeciale și cu alte dificultăți de învățare 

 

 

1p 
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h) Inițierea și aplicarea unir proiecte 
didactice inovatoare pentru progresul de 

învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor 

aflați în risc de abandon școlar și a 

copiilor cu cerințe speciale de învățare 

 

 

1p 

   

Total C1 70    

2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – 10 p 

 
Subcriterii Punctaj Auto 

evaluare 
Doc. 

Justif. 

pag.... 

Evaluare 

ISJ 

a) *elaborarea de : 
- programe scolare; 

 

0,5p/programa 

   

- regulamente 0,5p/regulament    

- metodologii; 0,5p/metodologie    

- indrumatoare/ghiduri 

metodice; 

0,5p/ghid    

- manuale scolare; 0,5p/manual    

- auxiliare didactice; 0,5p/auxiliar    

- carti in domeniul 

educational, inregistrate cu 

ISBN și ISSN; 

 

1p/carte 

   

 - elaborarea de programe scolare 

pentru discipline optionale noi, 

insotite de suportul de curs sau 

vizand curriculumul pentru optional 

integrat in dezvoltare locala; 

 

 

 

0,5p/optional 

   

b) *elaborarea de carti si lucrari 
stiintifice publicate in 

domeniul didacticii, 

specialitatii si managementului 

educational, inregistrate cu 

ISBN;  

*punctajul se imparte la numarul de autori 

 

 

1p/carte/lucrare 

stiintifica 

   

c) Realizarea de softuri 

educaționale în specialitate 

platforme de learning pentru 

susținerea progresului școlar 

avizate de MEN  

 

 

0,5p 
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d) *activitatea de: 

- evaluator de manuale 0,5p    

- de mentorat 0,5p    

- de formator 0,5p    

   *activitate in cadrul comisiilor 

paritare/de dialog social 

 

0,25p/an 

   

   *activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate 

federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de invatamant 

preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor 

didactice la nivel : 

- local  0,25p/an    

- judetean       0,5p/an    

- national/ international  0,75p/an    

   *participarea cu comunicari la simpozioane: 

- nationale 1p    

- internationale 1,5p    

   *contributia la cercetari 

stiintifice in specialitate sau in 

domeniul problematicii 

invatamantului si educatiei, 

atestata prin publicatii 

inregistrate cu ISBN/ISSN; 

 

 

1p/publicatie 

   

e) *activitatea de : 

- metodist 1p    

- membru in consiliu 

consultativ de specialitate 

de la nivelul inspectoratului 

scolar 

 

 

1p 

   

- membru in comisia nationala 

de specialitate; 

1,5p    

- coordonator de cerc pedagogic 1p    

f) activitatea desfasurata in 

cadrul unor comisii tehnice de 

elaborare a unor acte 

normative/administrative cu 

caracter normativ si in cadrul 

unor comisii nationale de 

specialitate/control. 

 

 

 

1p/activitate 

   

TOTAL C2 10    
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3. Criteriul privind participarea la proiecte – 15 puncte 

 

Subcriterii Punctaj Auto 

evaluar

e 

Doc. 

Justif. 

pag.... 

Evaluare 

ISJ 

a) performanțe dovedite în pregătirea 
elevilor distinși la:                   

MAX 8p 

 

   

-faza nationala                    

locul I,  

3 x nr    

locul al II-lea,  2 x nr    

locul al III-lea, 1 x nr    

mențiuni/premii speciale 0,5 x nr    

-faza interjudeteana/regionala     

locul I,  

2 x nr    

locul al II-lea,  1,5 x nr    

locul al III-lea, 1 x nr    

mențiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0.5 x nr    

*b)organizarea de concursuri si festivaluri la nivel  

MAX 3p 

-international,                         1p    

-national,                              0,5p    

-interjudetean;                       0,25p    

*organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel 

-international,                        1p    

-national                              0,5p    

-interjudetean;                       0,25p    

c)*activitate de coordonator de programe 

educative scolare si extrascolare sau 

indrumarea colectivelor redactionale ale 

revistelor scolare avizate de ISJ Gorj 

 

MAX 3p 

 

0,5/ 

proiect 

   

d)coordonarea activitatilor din cadrul 

Strategiei nationale de actiune comunitara; 

 

0,5p 

   

e) *proiecte europene: 

-coordonator/manager    

-membru/expert  

*proiecte internationale care au ca 

obiective performanta scolara, progresul 

scolar, dezvoltarea competentelor si 

abilitatilor prescolarilor si elevilor, 

educatia civica, educatia complementara, 

formarea personalitatii prescolarilor si 

elevilor, dezvoltarea capacitatii de 

adaptare la schimbare, dezvoltarea 

profesionala a cadrelor didactice; 

-coordonator  

-membru in echipa de proiect  

  

1 p 

0.5 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 p 

0.5 p 
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proiecte elaborate si implementate in baza 

prevederilor Metodologiei si criteriilor 

privind acordarea gradatiei de merit in 

invatamantul preuniversitar, aprobata prin 

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 5.486/2011, 

materializate prin raportul de activitate si 

portofoliul personal. 

 

 

 

1,5p 

   

f)coordonarea de activități de schimb de 

experiență cu alte școli  sau proiecte 

interșcolare 

 

1,5p 

   

Total C3 15    

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională — ponderea -5 puncte 
 

Subcriterii Punctaj  Auto 

evaluare 
Doc. 

Justif. 

pag.... 

Evaluare 

ISJ 

a) atragerea de finantari extrabugetare 

pentru unitatea de invatamant, programe si 

proiecte educationale, centre de 

documentare si informare, laboratoare 

etc., avand ca efect cresterea calitatii 

institutiei si a procesului de predare-

invatare-evaluare, a bazei didactico-

materiale; 

 

 

 

1,25p 

   

b) realizarea de proiecte extracurriculare, 

cu finantare extrabugetara, avand drept 

obiectiv cresterea calitatii procesului de 

invatamant; 

 

 

1,25p 

   

c) realizarea de parteneriate instituționlae 

cu unități-instituții în concordanță cu 

nevoile comunității școlare 

 

1,25p 
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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________________ 

 

d) existența unui progres în privința dotării 
spațiilor școlare a achiziționării 

mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare conform nevoilor 

comunității școlare și țintelor de 

dezvoltare stabilite prin PDI 

 

 

1,25p 

   

TOTAL C4 5    

TOTAL C1+C2+C3+C4 100    

Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   


