
APROBAT C.A.

I.S.J. GORJ

Data: 19.02.2016

NUMELE ŞI PRENUMELE : 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : 

GRADUL DIDACTIC:

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT : 

2011 2012 2013 2014 2015
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1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă 80

a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 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.                                                                                                                      

Max. 10 p

10

a1. Progresul elevilor in atingerea competentelor SPP (lucrari practice, teste)    

0,5p/an

2,5

a2. Rezultatele elevilor la sfarsit de an scolar (progresul acestora pe disciplina de 

studiu)  0,5p/an

2,5

a3. Rezultatele elevilor la examenele de certificare a competentelor profesionale        

0,5p/an

2,5

a4. Integrarea elevilor pe piata muncii sau continuarea studiilor        0,5p/an 2,5

b) Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea 

platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice 

disciplinei, existente în unitatea de învăţământ;                                           Max. 3 

p 

3

 b1.activităţi înregistrate pe platforme electronice de învăţare; (0,5x an) 1

 b2. softuri educationale  1p/soft 2

c) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau 

concursuri de profil,  materializate prin obţinerea premiilor I,II,III şi a 

premiilor speciale la faza judeţeană   şi a municipiului Bucureşti 

/interjudeţeană/naţională/internaţională,desfăşurate  în coordonarea şi /sau 

finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (n = 

numărul de premii obţinute). Prin cumulare nu se poate depăşi punctajul max. 

de 25 puncte).  n=nr.premii de acelasi fel, maxim 5 premii                                                                                                          

30

Rezultate obţinute la olimpiadele scolare                                                              

faza internationala  +nationala                                                                        Max 12p

faza internationala                                                                                      

             VIZAT DIRECTOR,

Prof.

FIŞA DE EVALUARE

în vederea acordării gradaţiei de merit pentru 

MAIŞTRI INSTRUCTORI , 2016

CALIFICATIV

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj 



                   locul I                                                                                                      3 x n

                   locul al II-lea 2,75x n

                   locul al III-lea 2,5 x n

                   mentiuni/premii speciale 2,25x n

faza nationala                                                                                                

                   locul I 2,2 5x n

                   locul al II-lea 2 x n

                   locul al III-lea 1,75 x n

                   mentiuni/premii speciale(acordate de MEN) 1,5x n

faza judeteana olimpiada                                                                               Max 6 p 

                   locul I 1,5x n

                   locul al II-lea 1,25 x n

                   locul al III-lea 1 x n

                   mentiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,75 x n

 * Rezultate obtinute concursurile de profil  coordonate/finantate de MEN 

faza internationala   +nationala                                                                     Max  5,5 p

faza internaționala                                                                                                

locul I,  2 x n

locul al II-lea, 1,75x n

locul al III-lea,  1,5 x n

                mentiuni/premii speciale-acordate de MEN 1,25 x n

faza nationala                                                                                                     

locul I,  1,25 x n

locul al II-lea 1x n

                locul al III-lea 0,75x n

               mențiuni/premii speciale(acordate de MEN) 0,5 x n

faza interjudeţeană +judeteana                                                                       Max 4,5 p

faza interjudeteana/regionala                                                                                

locul I 1 x n

locul al II-lea 0,75x n

locul al III-lea 0,5x n

                mențiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,25xn

faza judeteana                                                                                                      

                locul I 0,75xn

locul al II-lea 0,5 x n 

locul al III-lea 0,25x n

                mentiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,10xn

d)performante  dovedite in pregatirea elevilor la concursuri cultural artistice , 

tehnico-stiintifice si sportive incluse in  CAEN /CAER elaborate de MENCS, 

n=nr.premii de acelasi fel, maxim 5 premii  

10

faza internaționala     + nationala                                                                   Max 4p

faza internaționala                                                                                                  

locul I,  2 x n

locul al II-lea, 1,75x n

locul al III-lea,  1,5 x n

                mentiuni/premii speciale-acordate de MEN 1,25 x n

faza nationala                                                                                                          

locul I,  1,25 x n

locul al II-lea 1x n

                locul al III-lea 0,75x n

               mențiuni/premii speciale(acordate de MEN) 0,5 x n

faza interjudeteana/regionala  +judeteana                                                   Max 3p

faza interjudeteana/regionala                                                                                   

locul I 1 x n

locul al II-lea 0,75x n

locul al III-lea 0,5x n

                mențiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,25xn

faza judeteana                                                                                                        

                locul I 0,75xn



locul al II-lea 0,5 x n 

locul al III-lea 0,25x n

                mentiuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,10xn

e)Pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în 

calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la  olimpiade le şi 

concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene,interjudeţene,naţionale şi 

internaţionale,incluse în prograul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor 

şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.                                                                                                                

10

        Cadru didactic asistent olimpiade / concursuri scolare 0,25/activit.

        Pregatirea lotului pentru etapa judeteană                                                                                     0,25p/an

        Pregatirea lotului pentru etapa  naţională                                                                                     1p/an

        Profesor evaluator la olimpiada judeţeană / concursuri judeţeane, examene din 

calendarul privind mobilitatea personalului didactic                                                                                                              
0,5p/an

        Membru în comisie internaţională evaluare/organizare la disciplină                                               2p/an

        Membru în comisia naţională evaluare/organizare la disciplină                                        1,5/an

        Membru în comisia judeţeană organizare/elaborare subiecte la disciplină                               1p/an

        Membru in comisia locala de organizare/evaluare 0.5/an

        Insoţitor al lotului judeţean la  faza naţională a olimpiadei                  1p/an

f) organizarea de concursuri şi festivaluri, la nivel internaţional, naţional sau 

regional/interjudeţean:organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel 

internaţional, naţional ori  regional/interjudeţean incluse în programul de 

activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, certificate prin diplome sau adeverinţe;                                                                                                                                                                        

8

                                 local                 0,5p

                                 judeţean/interjudeţean   1,25p

                                 naţional 2p

                                 internaţional 2,25p

g)activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă,certificate de 

inspectorul de specialitate , sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare,certificate de 

centrele judeţene de resurese şi asistenţă educaţională                       

3

g1. activitatea și rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul 

de specialitate
1/activitate

g2. cu elevi cu dificultăți de învățare 1/activitate

h) Activitatea de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau 

îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de 

inspectoratul şcolar;                                                                          

2

            h1.     coordonator de programe educative scolare si extrascolare                  0,40p/an                              

            h2.   indrumarea colectivelor redactionare/membru al colectivului   de redactie               

0,40/0,20p/

an                              

i) activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară;                                                     2

               i1.      educaţie incluzivă,nediscriminatorie de educaţie multiculturală/ 

interculturală
1

               i2.      programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel 

judeţean/naţional
1

j)crearea de softuri educaţionale în specialitate , platforme de e-learning pentru 

susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale;                                                                                                                     

Max  2
2

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială materializate în:10

a)  elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, 

îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice,  avizate 

de inspectoratul şcolar sau de MENCS, după caz; cărţi în domeniul educaţional, 

înregistrate cu ISBN/ISSN,  elaborarea de programe şcolare pentru discipline 

opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru 

opţional integrat în dezvoltarea locală,avizate de inspectorul şcolar;  

2



a1. elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri 

metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice,  avizate de inspectoratul şcolar sau de 

MEN, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN,  
0,5p/doc

a2.elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul 

de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală,avizate 

de inspectorul şcolar; 

0,5p/opt.

b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate, în domeniul didacticii, 

specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.           n-

nr de carti /lucrari/articole                                                                                      

2

 elaborarea de  cărţi în domeniul didacticii  înregistrate cu ISBN 0,25x n

elaborarea de  cărţi în domeniul specialităţii  înregistrate cu ISBN 0,25 x n

elaborarea de  cărţi în domeniul managementului înregistrate cu ISBN 0,25x n

articole de specialitate, management înregistrate cu ISSN/ISBN  0,5x n

 c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea 

continuă a personalului de învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare 

/de dialog social,activitate în organismele  de conducere ale organizaţiilor 

sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de 

muncă la nivel de sector de activitate învățământ  preuniversitar, precum  şi în 

cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel local 

/judeţean/naţional/ internaţional, participarea cu comunicări la smpozioanele 

naţionale şi/sau Casa Corpului Didactic, în calitate de formator, contribuţia la 

cercetări ştiinţifice, în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 

şi educaţiei, atestată    prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN                                                  

3

activitatea de evaluator de manuale 2/activit.

activitatea de mentorat 0.5/activit.

activitatea de formator 1/activit

activitate in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice 0,25/an

activitate in cadrul comisiilor paritare/ de dialog social 0,25/an

activitatea în domeniul sindical  local/judetean/

local 0,25p

judetean 0,5p

national / international 0,75p

*participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), 

naţionale şi/sau internaţionale (în  specialitate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

judeţene 0,5/activit

regionale (zonale) 0.5/activit

naţionale/internaţionale 1/activit

*participarea la formarea personalului didactic prin CCD, în calitate de 

formator / contribuţie la cercetări ştiinţifice                                                                                                                                                                             

în specialitate 0,25/activit

în domeniul managementului, problematicii învăţământului şi educaţiei. 0,25/activit.

d) Activitate ca metodist, membru în Consiliul consultativ de specialitate de la 

nivelul inspectoratului scolar, în Comisia Naţională de specialitate, coordonator 

cerc pedagogic.                                                                             

2

                 metodist 0,5/an

                 membru în Consiliul consultativ de specialitate 0,5/an

                 membru în Comisia Naţională de specialitate 1p/an

                 responsabil cerc pedagogic 0,75 p/an

e) Activitatea desfăşurată în urma solicitării MENCS,în cadrul unor comisii 

tehnice de elaborare a unor acte normative/ administrative cu caracter 

normativ şi în comisiile naţionale de specialitate/control                     Max 1

1

3. Criteriul privind participarea la proiecte.                                                                                                               

Max 5
5



a)Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performanţa 

şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor 

şi elevilor, educaţie civică, educaţie complementară, formarea personalităţii 

preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.                                                                                                                               

4

a1-coordonator,membru proiecte din fonduri structurale europene, coordonate de 

MEN / participare ca grup ţintă

1p/0,5p/ 

0,25p

a2-coordonare/participare la proiecte internaţionale 1p/0,5p

 a3-proiecte/programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Socrates, Comenius, 

Arion, Leonardo, Grundtvig etc.;participarea la proiecte de Mobilitate privind 

formarea profesionala,vizite de studiu  finantate  prin Programul Sectorial Comenius 

,sau de alti parteneri

1p/proiect

 a4-proiecte/programe coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul 

Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Şcolară din Germania), 

Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, 

Organizaţia "Salvaţi Copiii", etc.

0,5/proiect

a5-alte proiecte/programe europene, internaţionale, recunoscute de inspectoratul 

şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

0,5/proiect

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.5486/2011, materializate prin raportul de activitate şi portofoliul 

personal.                                     

1

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.                                                                                 

Max 5
5

 a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, 

programe şi  proiecte educaţionale, centre de documentare si informare, 

laboratoare etc, avand ca efect cresterea calitatii institutiilor si a procesului de 

predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.                                                                                                                                                                                                                             

2,5

 b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară , având 

drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ;                                                                                                    
2,5

TOTAL GENERAL 100

Data:

Semnătura:

Notă:

Fișa de (auto)evaluare a fost elaborată de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj în ședința din data de 19.02.2016.

Pentru înscriere punctajul minim realizat trebuie să fie de 35 de puncte.

Maxim

100

Semnătura evaluatorilor___________________________

                                            ________________________

                                            ________________________

                                            ________________________

Se completează de către inspectorul şcolar :

Raportul de autoevaluare

Aprecierea Consiliului profesoral

Aprecierea directorului unitatii de invatamant

Raportul inspectorului scolar

Punctaj
Autoevaluare Evaluare ISJ



REEVALUARE I.Ş.J.                   Semnătura inspectorilor şcolar de specialitate,












