INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN TELEORMAN
CRITERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT
– DIRECTORUL/DIRECTORUL ADJUNCT AL CLUBULUI SPORTIV ŞCOLAR/LICEU CU PROGRAM SPORTIV –
ANUL ŞCOLAR _______________






NUMELE ŞI PRENUMELE: __________________________________
FUNCŢIA: ________________________________________________
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ______________________________
_________________________________________________________
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ___________
GRAD DIDACTIC: ______________________
Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat
(se referă la activitatea din perioada
01.09.2008-31.08.2012)

01. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiveducativă

Punctaj
maxim

20

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite
de către candidat
a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a
elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice
impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul
elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi
examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu
clasa şi individual la disciplinele de specialitate din
învăţământul vocaţional
b. iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei
prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii;
c. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, concursuri
sportive incluse în Calendarul MEN/MTS, materializate prin
obţinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, menţiunilor şi
premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a
municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională;
d. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare,
participarea, în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene,
interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în programul
de activităţi şi în calendarul inspectoratelor

1

Detalierea
punctajului
maxim

3,5

0,5
5

2

Autoevaluare

Punctaj
acordat

şcolare/MEN/MTS;

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat
(se referă la activitatea din perioada
01.09.2008-31.08.2012)

Punctaj
maxim

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite
de către candidat
e. pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi de
învăţământ vocaţionale, 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;
f. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi
educative organizate în şcoală, cu impact la nivel
local/judeţean/interjudeţean/al municipiului
Bucureşti/naţional/internaţional;
g. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi
în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu
dificultăţi de învăţare;
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);
i. rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea
unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi
de comunicare, antreprenoriale şi tehnice;
j. rezultate deosebite obţinute în activităţi de voluntariat la
nivel local/judeţean/naţional/internaţional;
k. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi
extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale
revistelor şcolare;
l. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU;
m. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de
acţiune comunitară;
n. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile
de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială;
o. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi
la pregătirea remedială;

2

Detalierea
punctajului
maxim

3,5

0,5
1
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
1

Autoevaluare

Punctaj
acordat

p. crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de
e-learning pentru susţinerea progresului şcolar.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat
(se referă la activitatea din perioada
01.09.2008-31.08.2012)

02. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea
didactică/managerială

03. Criteriul privind participarea la proiecte

Punctaj
maxim

30

10

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite
de către candidat
a. elaborarea de programe şcolare, regulamente,
metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale
şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de
inspectoratul şcolar sau de MEN, după caz; 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;
b. elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în
domeniul didacticii, specialităţii şi managementului
educaţional, înregistrate cu ISBN;
c. activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de
formator, activitate în domeniul sindical în cadrul
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură
învăţământ, 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);
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;
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.
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

3

0,25

Detalierea
punctajului
maxim

5

2

5

9

9

5

Autoevaluare

Punctaj
acordat

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.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat
(se referă la activitatea din perioada
01.09.2008-31.08.2012)

04. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de
învăţământ/conexe

Punctaj
maxim

40

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite
de către candidat
a. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea
instituţională a şcolii;
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;
c. realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare
extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii
procesului de învăţământ;
d. realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi
conversia profesională (cursuri, programe, materiale
auxiliare, platforme de învăţare).

Total

100

5

Detalierea
punctajului
maxim

Autoevaluare

Punctaj
acordat

15
15
7
3
100

NOTĂ: Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor
etc., eliberate de instituţiile abilitate.
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