b. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea
platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale / utilizarea cu licenţă
a testelor psihologice computerizate din dotare
c. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau
concursuri de profil (discipline socio -umane) desfăşurate în coordonarea şi/sau
finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale:
 Premii :
- faza naţională / internaţională :
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Premii speciale
- faza interjudeţeană :
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Premii speciale
- faza judeţeană :
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Premii speciale
Punctajul nu se cumulează; se acordă punctajul cel mai mare în funcţie de rezultatele
obţinute (max. 4 p.)
d. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice
incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale, cu precizarea poziţiei şi a paginii din CAEN/CAER.
 Premii :
Faza naţională / internaţională:
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Premii speciale

4

4
3,5
3
2,5
3,5
3
2,5
2
3
2,5
2
1,5

4
3,5
3
2,5

Faza regională / judeţeană:
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Premii speciale
Punctajul nu se cumulează; se acordă punctajul cel mai mare în funcţie de rezultatele
obţinute (max. 4 p.)

3
2,5
2
1,5

2

2.
CRITERIUL
PRIVIND
PERFORMANŢE
DEOSEBITE
INOVAREA
DIDACTICĂ
MANAGERIALĂ

ÎN
/

10
puncte

e. Pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al
comisiei de evaluare / organizare, la olimpiadele şi concursurile de specialitate şcolare
şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei
Naţionale:
 pregătirea loturilor olimpice;
 organizare/ evaluare la olimpiadele şi concursurile de specialitate şcolare şi
extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului
Educaţiei Naţionale
f. Organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau
interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel
internaţional, naţional ori interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în
calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin
diplome sau adeverinţe
g. Activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă certificate de inspectorul
de specialitate sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare certificate de Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională
h. Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau
îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul
şcolar:
 coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare
 îndrumare colective redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul
şcolar
i. Activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară:
- activitate de coordonator
- activitate de voluntar
Punctajul nu se cumulează, se acordă punctajul cel mai mare în funcţie de activitatea
desfăşurată (max. 4 p).
j. Crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru
susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
a. - programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/
ghiduri metodice, auxiliare didactice, reviste şcolare avizate de
I.Ş.J. sau M.E.N.
- cărţi în domeniul educaţional/ISBN/ISSN,
- elaborarea de programe şcolare (inclusiv pentru discipline
opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru
opţional integrat în dezvoltare locală), avizate de inspectoratul şcolar
b. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice, publicate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN:
- cărti în domeniul didacticii, specialităţii/managementului educaţional
- lucrări ştiinţifice în domeniul didacticii, specialităţii/managementului
educaţional

2
2

4

2

6

1
1

2

4
2
4
0,5

1
0,5

2

1
0,5

3

c.

3.
CRITERIUL
PRIVIND
PARTICIPAREA
LA
PROIECTE

5
puncte

- activitate de mentorat
- activitate de formator în formarea continuă
- activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale
- la nivel local
- la nivel judeţean / naţional
- activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice
- participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale,
naţionale şi / sau internaţionale
- contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul
problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii înregistrate cu
ISBN/ISSN
- activitate în comisiile paritare/de dialog social

d. Activitate de :
 metodist
 membru în Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul I.Ş.J.
 membru în Comisia naţională de specialitate
 coordonator cerc pedagogic
e. Activitatea desfăşurată, în urma solicitării MEN, în cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, şi în comisiile
naţionale de specialitate/control
a. Proiecte 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
Proiecte europene:
Expert pe termen lung
Expert pe termen scurt

0,25
0, 5
0,75
1
0,5
0,5

3,5

0,5
0,25

0,75
0,5
0,25
1

2,5

0,5

4,5

3
2
1

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

1,5

b. Proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor
privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin
OMECTS nr. 5.486/ 2011, materializate prin raportul de activitate şi portofoliul
personal

0,5

4

4.
CRITERIUL
PRIVIND
CONTRIBUŢIA LA
DEZVOLTAREA
INSTITUŢIONALĂ
TOTAL GENERAL

5
puncte

a.atragerea de finanţări extrabugetare pentru instituţie, programe,
proiecte
educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect
creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei
didactico-materiale

2

b. realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având ca
obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ

3

100
puncte

NOTĂ :

Fiecare candidat va completa prezenta fişă la rubrica autoevaluare şi o va ataşa la dosarul întocmit.
Conform art. 13(1) din OMEN 4.893/2014, fiecare candidat are obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme
că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
Dovada îndeplinirii fiecărui criteriu se face prin depunerea în copie a documentelor justificative: diplome, certificate, adeverinţe, etc. eliberate de
instituţiile abilitate şi certificate de directorul CJRAE Dâmboviţa sau, după caz, de inspectorul şcolar de specialitate.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,
Prof. Ovidiu BĂSCEANU

INSPECTOR ŞCOLAR,
Prof. Decebal PĂUN
MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV,
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