INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TELEORMAN
FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE

pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar,
aprobate prin OMECTS nr.6211/13.11.2012, a OMEN nr.3155/06.02.2013 şi OMEN nr.3281/26.02.2013 privind modificarea şi completarea
Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
PERIOADA EVALUARII 01.09.2008 – 31.08.2012
NUMELE ŞI PRENUMELE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
FUNCŢIA ( DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT)
SPECIALITATEA
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI, conformart.5(1)a) din
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în
învaăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS
nr.6211/13.11.2012
CALIFICATIV OBŢINUT ÎN PERIOADA EVALUATĂ

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Conditii de participare la concurs:
ART. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe
perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea
preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi
internaţională, în perioada 1 septembrie 2008 -31 august 2012, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării;
(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, în
conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din
învăţământul preuniversitar se evaluează pentru perioada de 4 ani în intervalul 1 septembrie 2002 - 31 august 2012 în care salariatul şi-a desfăşurat
activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit în sesiunile anterioare.
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PUNCTAJ
CRITERII GENERALE DE EVALUARE
MAXIM
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă

20 p.

a. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în
atingerea obiectivelor/ competențelor specifice impuse de curriculumul
școlar, materializate în
 procentul de promovabilitate al elevilor în sesiunea iunie a anului şcolar
respectiv raportat la nr. elevi înscrişi la început de an şcolar astfel:
 Promovabilitate peste 75%
 Promovabilitate între 50% – 74,99 %
 examene naţionale de sfârşit de ciclu - pentru şcolile cu mai multe
categorii de examene, procentul se calculează ca medie a procentelor
obţinute la fiecare tip de examen; Se va compara media unităţii de
învăţământ cu media pe judeţ la fiecare categorie, calculate pentru cei 4
ani şcolari.
 Promovabilitate peste media pe judeţ
 Promovabilitate cel mul egală cu media pe judeţ
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.

1,50 p., după cum urmează

b. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea
programului A.E.L.

0,50p, astfel




program AEL utilizat sistematic
program AEL utilizat sporadic

0,50 p
0,25 p

0,50 p
0,25 p

0,50 p
0,25 p

2

AUTOEVALUARE

EVALUARE
I.S.J.
TELEORMAN

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TELEORMAN
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.
c. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiadele
şcolare și concursurile de profil, concursuri cultural artistice şi sportive
incluse în calendarul activităților educative naționale elaborat de
M.E.C.T.S.
faza internaţională:
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune/premiu special
participare
faza naţională:
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune/premiu special
participare

Maxim 9.50 p.
Se va totaliza punctajul cel mai avantajos pentru candidat,
fără a se depăşi punctajul maxim de 9,50 puncte.

faza judeţeană:

1,25 p./premiu
1.00 p./premiu
0,75 p./premiu
0,50 p./premiu

premiul I
premiul II
premiul III
menţiune/premiu special

1,75 p./premiu
1,50 p./premiu
1,25 p./premiu
1,00 p./menţiune
0,75 p./participare
1,50 p./premiu
1,25 p./premiu
1,00 p./premiu
0,75 p./menţiune
0,50 p./participare

Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv; se vor lua în considerare şi adeverinţele
eliberate de I.S.J.Teleorman/tabele/clasamente certificate „conform cu
originalul” de persoana autorizata.
Acest subcriteriu se referă la activitatea personală, ca profesor.
d. Pregătirea loturilor olimpice pentru concursuri şcolare incluse în
programul de activităţi şi în calendarul I.S.J./M.E.C.T.S.:

2p, din care
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 pregătirea loturilor olimpice la faze judeţene, interjudeţene/naţionale,
internaţionale
 membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile şi
olimpiadele judeţene, interjudeţene/naţionale, internaţionale
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv; se vor lua în considerare şi adeverinţele
eliberate de I.S.J.Teleorman/tabele/clasamente certificate „conform cu
originalul” de persoana autorizata.
Acest subcriteriu se referă la activitatea personală.

0,50p

e. Pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unități de învățământ
vocaționale, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/
organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale
ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel
internaţional, naţional sau interjudeţean, organizarea de spectacole,
expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori
interjudeţean .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv; se vor lua în considerare şi adeverinţele
eliberate de I.S.J.Teleorman/tabele/clasamente certificate „conform cu
originalul” de persoana autorizata.
Acest subcriteriu se referă la activitatea personală .

1p, din care

f. Rezultate măsurabile obţinute în:
activităţi culturale şi educative organizate în şcoală cu impact la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional.
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.

0,50 p

g. Activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul

0,25p

1,50p

0,50 p pentru pregatire si 0.50 p pentru participare
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unităților de învățământ vocațional sau cu elevii cu dificultăți de învățare
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.
h. activitatea desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi
de remediere şcolară, grădiniţă de vară, de educaţie incluzivă, de
educaţie multiculturală/ interculturală, educaţie pentru
diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la
nivel judeţean/ naţional)
Se vor ataşa adeverinţe avizate de inspectorul de specialitate din cadrul
I.Ş.J. care să ateste calitatea de coordonator, organizator, participant si
altele.

0,50 p

i.

rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor
activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare,
antreprenoriale şi tehnice
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va
aviza legalitatea actului respectiv.

0,25p

j. rezultate deosebite obţinute prin:
 în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii
locale/judeţean/naţional/internaţional
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.

0,25p

k. activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare
sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul

0,25 p
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şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.
l. Participare la cursuri de formare din proiectele POSDRU
Se vor ataşa adeverinţe, atestate, certificate de absolvire, autentificate prin
semnatură şi ştampilă de persoana autorizată.

Maxim 2,50p
distribuite in functie de nr. de credite obţinute
-până în 15 de credite 1,50 p
-până în 30 de credite 2,0 p
-peste 30 de credite
2,50 p
Se va puncta participarea la care s-a acumulat punctajul cel
mai mare.

m. coordonarea activităţilor din cadrul strategiei naţionale de acţiune
0,25p.
comunitară
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe avizate de inspectorul de specialitate din cadrul I.Ş.J.
care să ateste calitatea de coordonator, organizator, participant si altele.
n. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi
0,25p
desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe avizate de inspectorul de specialitate din cadrul I.Ş.J.
care să ateste calitatea de coordonator, organizator, participant si altele.
o. participarea concretă la susținerea performanței școlare și la pregătirea
0,25p
remedială
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.
p. crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e- learning
pentru susținerea progresului școlar.
Se va puncta activitatea personala a candidatului .
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul

0,25p
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şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respectiv.
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea
didactică/managerială

30 p.

a.Elaborarea de:
 programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri
metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare
avizate de I.S.J si/sau M.E.N.
 cărţi în domeniul educaţional înregistrate cu ISBN
 elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi,
însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional
integrat în dezvoltare locală

Maxim 7,0 p.
1p/material
2p/carte publicată

b. elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN
Se vor ataşa copiile xerox ale documentelor care să ateste numele lucrării,
autorul/autorii, ISBN, avizul ISJ şi /sau MEN, certificate „conform cu
originalul”, semnate şi ştampilate.

Maxim 5,00 p.
1 p/carte, respectiv lucrare ştiinţifică

c. activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, precum şi
în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la
simpozioane judeţene, regionale, naţionale şi/sau internaţionale, contribuţia
la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii
învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri
cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore)
Se vor atasa adeverinte eliberate de CA al unitatii de
invatamant/I.S.J./C.C.D./MEN/asociatii, etc. sau diplome/atestate de
participare/certificate de participare autentificate prin semnatura si stampila
de persoana autorizata. Aceste documente trebuie sa ateste activitatea de
evaluator de manuale, de mentor, de formator, si nu calitatea respectiva.

Maxim 6,00 p.
1p./ material/activitate
2p./formare pentru un curs cu durata minima 3 zile
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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
Adeverinte eliberate de I.S.J./MEN.

8,00 p., după cum urmează
-activitatea de metodist 2p
-activitatea de membru în consiliul consultativ de
specialitate şi/sau al directorilor din cadrul inspectoratului
şcolar 2 p
-activitatea în comisia naţională de specialitate 2 p
-activitatea de coordonator de cerc pedagogic 2 p

e. activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor
acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor
comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social,
precum şi în comisiile naţionale de specialitate
Se va atasa adeverinta avizata de CA al unitatii de invatamant sau de alte
institutii autorizate.

Maxim 4 p.

3. Criteriul privind participarea la proiecte

10 p.

Participarea la proiecte:
a) proiecte din fonduri structurale europene, proiecte
internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară,
progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia
complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi
elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare,
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
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.
5.486/2011, materializate prin raportul de activitate şi
portofoliul personal
Se va atasa adeverinta eliberata de institutia/persoana autorizata.

Maxim 8 p,

1p./pentru fiecare activitate

din care:
- membru in echipa de elaborare a proiectului 4p
- coordonator proiect 8p
- membru in echipa de implementare a proiectului 4p
Maxim 2 p
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4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/
conexe

40 p.

a) contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea instituţională a
şcolii:existenta si actualizarea permanenta a site-ului unitatii, articole si
aparitii in mass-media in legatura cu activitatile derulate, alte contributii
precizand concret care sunt aceste
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va
aviza legalitatea actului respectiv.

Maxim 10 p.

b) 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(modernizari la : internat, cantina,teren de
sport, sala de sport, sala de festivitati, biblioteca/biblioteca
informatizata, fond de carte; lucrari de reparatii, de reabilitare, dotari cu
calculatoare performante, table interactive, alte mijloace
audio/video,etc.)
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va
aviza legalitatea actului respective; adeverinţa va purta şi semnătura
administratorului financiar/contabilului unităţii de învăţământ.

Maxim10 p.

c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având
drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ
Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respective; adeverinţa va purta şi semnătura
administratorului financiar/contabilului unităţii de învăţământ.

Maxim 10 p.

d) realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională
(cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare)

Maxim 10 p.

2 p./ contribuţie

1p./activitate

2,5 p./ proiect cu finanţare extrabugetar ă ce contribuie la
creşterea calităţii procesului de învăţământ
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Se vor ataşa adeverinţe semnate de preşedintele şi secretarul C.A. din anul
şcolar curent al unităţii de învăţământ; unde este cazul directorul va aviza
legalitatea actului respective;Sunt acceptate şi adeverinţe eliberate de
unitatea care a organizat cursurile respective, de ex.CCD Teleorman

2 p./ curs, programa, material auxiliar, platforma de invatare
realizate pentru educaţia adulţilor şi conversia profesională

TOTAL

100 p.

Semnătura candidatului,

Data:



Această fișă a fost aprobată în cadrul comisiei paritare din data de 13.03.2013.



Fişa de evaluare împreună cu raportul de autoevaluare a activăţii desfăşurate, însoţit de documentele doveditoare, se depun la conducerea unităţii de învăţământ,
conform graficului. La fiecare criteriu nu se va depăşi punctajul maxim alocat acestuia.
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