
 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj                                                                    Se certifică exactitatea datelor             

Data 19.02.2016              Director,   

       

                           

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

EDUCATOARE / INSTITUTOR / PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT, SESIUNEA 2016 

Perioada evaluată: 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC   …………………………………………….……………      

UNITATEA DE INVATAMANT………………………………………….………………    

FUNCȚIA DIDACTICĂ …………………………………………….. SPECIALITATEA ...........................................................................                 

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT .................................................................................. 

CALIFICATIVUL OBȚINUT – 2010– 2011 …………/ 2011 – 2012 ………… / 2012 – 2013 …………/ 2013 – 2014 …………/2014-2015………… 
 

 Criterii Punctaj maxim Punctaj 

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă 80p Autoevaluare Evaluare I.S.J. Punctaj Comisie 

de contestații 

a). Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preșcolarilor în atingerea 

obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul pentru învăţământul 

preşcolar, materializate în: progresul copiilor la grupă prin raportare la evaluarea 

iniţială; rezultatele copiilor la grupă/ la clasă 

 Progresul preşcolarilor la grupă – max. 5 p (0,10 p/ progres/ an) 

 Integrarea copiilor în ciclul primar, ponderea elevilor cu 

performanţe în clasa pregătitoare/ I (adeverinţă/caracterizare din 

partea şcolii) – max. 3 p/ adeverinţă, caracterizare şcoală 

10 p 

 

   



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 parteneriat educațíonal desfășurat în colaborare cu școala – max. 2 

p (0,40 p/ parteneriat/ an) 

b). Inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea 

platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice 

disciplinei, existente în unitatea de învățământ - 0,60 p/ proiect/ an 

3 p 

 

   

c).  Performanțe dovedite în pregătirea preșcolarilor la concursuri de profil, 

materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale la faza 

județeană/interjudețeană/ națională/internațională, desfășurate în coordonarea 

și/sau finanțarea Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice 

Notă: Se punctează premiile obținute în fiecare dintre anii evaluați. Se 

cumulează premiile obținute fără a se depăși punctajul maxim. 

30 p    

JUDEȚEAN    max. 6 p.    

•Premiul I   2,25 p    

•Premiul al II-lea    2 p    

•Premiul al III-lea    1 p    

• Premiul special     0,75 p    

INTERJUDEŢEAN    max. 7 p    

• Premiul I    2,50 p    

• Premiul al II-lea    2,25 p    

• Premiul al III-lea    1,25 p    

• Premiul special   1 p    

 NAŢIONAL    max. 8 p    

• Premiul I   2,75 p    

• Premiul al II-lea    2,50 p    

• Premiul al III-lea   1,50 p    

• Premiul special  1,25 p    

INTERNAŢIONAL    max. 9 p    

• Premiul I   3 p    

• Premiul al II-lea   2,75 p    



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

• Premiul al III-lea    1,75 p    

• Premiul special  1,50 p    

d). Performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor la concursuri cultural – artistice, 

tehnico-științifice şi sportive, incluse în Calendarul activitătilor educative 

naţionale/regionale elaborate de Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, materializate prin obţinerea premiilor: I, II, III  şi a premiilor speciale. 

7 p    

NAŢIONAL    max. 4 p    

•Premiul I   2 p    

•Premiul al II-lea    1 p    

•Premiul al III-lea    0,75 p    

• Premiul special       0, 25 p    

REGIONAL    max. 3 p    

•Premiul I   1,50 p    

•Premiul al II-lea    0, 75 p    

•Premiul al III-lea    0, 50 p    

• Premiul special       0, 25 p    

e). Pregătirea preșcolarilor , 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 

I.Ş.J./M.E.N.C.Ş. 

 Membru al Comisiei de Evaluare    

- Faza județeană – max.0,50 p (0,10 p/an) 

- Faza interjudețeană – max.1 p (0,20 p/an) 

- Faza națională – max.2 p (0,40 p/an) 

- Faza Internaționlă – max.3p (0,60 p/an) 

 Membru al Comisiei de Organizare  

- Faza județeană – max 0,50 p (0,10 p/an) 

- Faza interjudețeană – max.1 p (0,20 p/an) 

- Faza națională – max.2 p (0,40 p/an) 

- Faza Internaționlă – max.3p (0,60 p/an) 

13 p    



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

f). Organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național sau 

regional/interjudețean ; organizarea de spectacole, expoziții, concerte, 

simpozioane la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în 

programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului 

Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, certificate prin diplome sau 

adeverințe ; 

 Organizator concursuri, festivaluri -max.3p: 1,25p. international ;1p. 

national ; 0,75p.regional/ interjudetean 

 Organizator de spectacole,expoziții,concerte -max.2p :1,p. 

international ;0,75p. national ; 0,25 p.regional/interjudetean 

 Organizator de simpozioane, -max 1 p :0,50 p. international ;0,30 p. 

national; 0,20 p.regional/interjudetean 

6 p    

g). Activitatea și rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de 

inspectorul de specialitate sau cu preșcolari cu dificultăți de învățare, certificate de 

centrele județene de resurse și asistență educațională. 

5 p    

h). Activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau 

îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul 

școlar; 

 1 p./ coordonator programe educative 

 0,75 p./ coordonator reviste 

 0,25 p./ colaborator 

2 p    

i). Activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară  2 p    

j). Crearea/folosirea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning 

pentru susţinerea progresului şcolar avizate de M.E.N. 

 1p./soft, platformă 

2 p    

2. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 10p    

a). Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri 

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

de M.E.N.C.Ş. 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 dezvoltarea 

2p    



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

locală, avizate de inspectoratul școlar. 

 Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, 

îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice,  

avizate de inspectoratul şcolar sau de M.E.N.C.Ş., după caz – max. 1,50 

p(0,25 p/ document) 

 Elaborarea de de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, 

însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional 

integrat în dezvoltarea locală, avizate de inspectoratul școlar– max. 0,50 

p(0,25 p/ programă) 

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

specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN. 

 Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, 

specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN – max. 

1 p (0,50 p / lucrare) 

 Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, 

specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISSN – max. 1 

p (0,50 p / lucrare) 

2p    

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

continuă a personalului din învățământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de 

dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizațiilor 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 și în cadrul asociațiilor 

profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, 

participarea la simpozioane naționale și/sau internaționale, participarea la 

formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, 

contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii 

învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN;  

 evaluator, mentor, formator - max.0,75p.(0,15 p/an) 

 cercetare - max.0,25p. (0,05 p/an) 

 comisie paritară/de dialog social - max.0,25p. (0,05 p/an) 

3p    



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

 activitate în domeniul sindical , lider de sindicat 

     - local – max.0,25p. (0,05 p/an) 

           - județean- max.0,50p. (0,10 p/an) 

           - național/internațional- max.0,75p. (0,15 p/an) 

 simpozioane - max.0,25p. (0,05 p/ participare/ an) 

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. 

 metodist – max. 0,50p (0,10 p / an)     

 coniliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi 

în comisia naţională de specialitate – max. 1p (0,20 p / an)  

 coordonator cerc   – max. 0,50p (0,10 p / an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2p    

e). Activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației Naționale şi 

Cercetării Ştiinţifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte 

normative/administrative cu caracter normativ și în comisiile naționale de 

specialitate/control. 

 comisie elaborare acte normative/administrative – max 0,50p (0,10 p / an)     

 comisie națională de specialitate/control- 0,50p (0,10 p / an)     

1p    

3. Participarea la proiecte 5p    

a). Proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța 

școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor, 

educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor , 

dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice; 

 coordonator proiect – max. 1p (0,20 p / an) 

 membru în echipa de proiect – max 0,50p (0,10 p / an) 

 participare cursuri cu 24 ore/ 40 ore/ peste 40 ore – max. 1p (0,20 p / an) 

 participare cursuri cu credite– max. 1p (0,20 p / an) 

 expert/personal CRED– max 0,50p (0,10 p / an) 

4p    

b). Proiecte elaborate şi implementate în baza prevederilor Metodologiei şi criteriilor 

privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

1p    



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.486/2011, 

materializate prin raportul de activitate şi portofoliul personal. 

4.  Contribuția la dezvoltarea instituțională 5p    

a). Atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și 

proiecte educaționale, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având 

ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a 

bazei didactico-materiale (0,50 p/ donaţie/ sponsorizare/ activitate/proiect). 

2.5p 

 

   

b). Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept 

obiectiv creșterea calității procesului de învățământ. 

 Organizare, coordonare proiecte extracurriculare – max. 1,50 p(0,30 p/ 

proiect/ an) 

 Participare proiecte extracurriculare– max. 1 p(0,20 p/ participare/ an) 

2.5p    

 

Îmi asum răspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor și punctajelor din prezenta grilă de evaluare și a actelor justificative care o însoțesc.                                                                                                                                

  

Data_______________              Semnatura______________ 

       

Punctaj 

Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ 

100   
 

 

 

 

 



 
                              
 
 

 

 

 

 

 

Se completează de către inspectorul şcolar : 

 

Raportul de autoevaluare  

Aprecierea Consiliului profesoral  

Aprecierea directorului unitatii de invatamant  

Raportul inspectorului scolar  

 

Semnătura evaluatorilor    

   

  

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

 

Notã: 

Fişa de (auto)evaluare a fost elaborată de Comisia Paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj în şedinţa din data de 19.02.2016 
Pentru înscriere punctajul minim realizat trebuie să fie 35 puncte. 

Autoevaluarea și calcularea punctajului  sunt obligatorii; 
Documentele școlare să fie autentificate de către director. 
Vor fi evaluate activitățile derulate în perioada 01.09.2010 – 31.08.2015. 
Ordinea documentelor doveditoare să fie  corespunzătoare grilei. 
Dosarele care nu respectă prezenta notă, vor fi depunctate/respinse. 
Fișa de evaluare a fost elabolată în conformitate cu criteriile enunțate în Metodologia acordării gradației de merit aprobată prin OMEN nr. 5557/27.10.2015 


