UNITATEA DE INVATAMANT
_______________________________
FISA DE EVALUARE
A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA
NIVELUL CJAP
de domnul/doamna___________________________
în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2013/2014 şi 2014/2015)
Specialitatea profesor consilier
Unităţi de
Competenţă/

Punctaj
Indicatori de performanţă

Domenii

maxim
-participare la activităţi din cadrul colectivului de catedră/comisiei
metodice

0,10

-susţinere de lecţii demonstrative la comisiile metodice pe
specialitate/ consiliere/ socio-umane

0,50

-prezentare de referate metodice, noutăţi ştiinţifice

0,25

-proiectare şi realizare de oferte educaţionale pe programe
educative/ de recuperare

0,50

-realizare de materiale şi mijloace de învăţământ pe domenii de
intervenţie

0,25

-sef comisie metodica/coordonator

0,40

b.Consilii
profesorale
tematice,
formare
continuă,
la nivel
CSAP
(maxim 2 p)

- participare consilii profesorale, tematice

0,25

-participare cercuri pedagogice (0,10p x4)

0,40

-prezentare de referate, studii, elemente de legislaţie şcolară,
documente ale reformei, microcercetări la nivelul CSAP

0,60

- lecţii demonstrative la nivel CSAP

0,75

c.
Promovarea
imaginii
pozitive a
CJAP/ CSAP
(maxim 2 p)

-coordonator autor/coautor la revista unde funcţionează CSAP

0,50

-realizarea de materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei
educativ recuperatorii a CSAP

0,25

-publicaţii în presa locală pentru promovarea imaginii CSAP

0,25

- participare la târgul ofertelor educaţionale, bursa locurilor de
muncă, Ziua Porţilor Deschise

1

a.Colectiv de
catedră/
comisie
metodică,
la nivel CJAP
( maxim 2p)

TOTAL

acordat

6,00

*Nu se acorda punctaj distinct pentru lucrul cu clase cu elevi cu cerinte speciale.
NOTA : 1. Punctajul se acordă doar dacă sunt depuse documentele justificative(aşezate în ordinea din fişă)
2. Referatele şi lecţiile demonstrative punctate la comisiile metodice pe discipline nu se punctează
încă o dată la comisia diriginţilor sau la consiliile profesorale .
3. Directorul acordă punctajul în funcţie de documentele justificative prezentate şi realizează totalul
4. De corectitudinea datelor înscrise în această fişă de evaluare răspunde directorul unităţii de
învăţământ. Punctajul va fi verificat şi confirmat de inspectorii de specialitate .

DIRECTOR,
NUMELE ŞI PRENUMELE
(se scrie citeţ şi complet )
__________________________
Semnătura

INSPECTORATUL SCOLAR JUD.PRAHOVA
FIŞĂ DE EVALUARE
A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE DE
DOMNUL/DOAMNA __________________________________________
în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2013/2014 şi 2014/2015)
SPECIALITATEA profesor consilier
V. 1.B.LA NIVEL JUDEŢEAN (în cadrul CJAP)
Unităţi de
Competenţă/

Punctaj
Indicatori de performanţă

Domenii

maxim

a. Cercuri pedagogice
(maxim 1,5 p)

- referate / comunicări
- lecţii demonstrative

0,75
0,75

b. CCD şi filialele
societăţilor ştiinţifice/
CJRAE
(maxim 1,5 p)

-participare la activitatile programate
-comunicări în cadrul programului
semestrial (discipline socio-umane)
- comunicări în cadrul programului
CJRAE

0,30

c.Concursuri şcolare,
olimpiade, întreceri,
sesiuni ştiinţifice ale
elevilor, simpozioane, etc - faza
judeţeană
(maxim 3,5 p)

Olimpiade scolare
*participare cu elevii
*menţiuni / Premiul III / II / I )

1,20
0,10
0,20/0,25/
0,30/0,35

Alte concursuri scolare avizate de
MECTS:
*participare cu elevii
*menţiuni / Premiul III / II / I
- participare la cursuri de excelenţă
- contribuţii la organizarea şi
desfăşurarea olimpiadei/concursuri
scolare:
*presedinte, vicepresedinte
*membru al comisiei/profesor evaluator
*profesor asistent

d.Alte competenţe
(maxim 1,5 p)

TOTAL

- metodist al ISJ
- formator judeţean
- membru în comisiile judeţene de
specialitate (OSP, prevenirea violenţei,
supradotaţi, incluziune socială, etc. ),
lider de sindicat
-membru in consiliul consultativ de
specialitate sau al ISJ
- participare, (ca delegat al ISJ) la
simpozioane,consfătuiri,expoziţii,
elaborarea de programe ale M.E.N, etc

0,60
0,60

1,20
0,10
0,20/0,25/
0,30/0,35
0,20

0,45
0,35
0,10
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30

8,00

Acordat

V.1.C .LA NIVEL NAŢIONAL

Nr.
crt.

Indicatori de performanţă

Punctaj
Maxim

1

Formator naţional
Activitate ca formator naţional

2

Membru în comisia naţională de specialitate

3

Membru în comisii de organizare / evaluare
la :
- concursuri interjudeţene/zonale;
- olimpiade şi concursuri naţionale de
specialitate avizate de MEN
Participare la simpozioane nationale de
specialitate
Premii şi menţiuni la olimpiade/concursuri
naţionale de specialitate avizate de MEN

4
5

Acordat

1,50
1,50
1

1
2
1
2
10

TO TAL

V.1.D. LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Nr.
crt.
1
2

3
4

5
6

Indicatori de performanţă
Coordonator programe educative
internaţionale
Membru în comisii de organizare/
evaluare la programe/ proiecte
educaţionale internaţionale
Participare/ rezultate la programe/
proiecte internationale
Comunicări metodico- ştiinţifice la
simpozioane/ colocvii/ conferinţe/
congrese internaţionale
Lucrări metodico-ştiinţifice publicate în
limbi străine, altele decât cele V.2
Participare /rezultate obţinute la
olimpiadele internaţionale
TO TAL

Punctaj
Maxim
3,00
2,00

1+1
1,50

1,50
1+1
12

Acordat

V. 2. Participarea în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative
vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ ,în ultimii 5(cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar ):
Nr.
crt.
a.

b.
c.

Criteriul
Metodologii, regulamente, instrucţiuni
aprobate de MEN (participarea în
colective de elaborare)
Programe şcolare,aprobate de MEN
(participarea în colective de elaborare)
Manuale şcolare aprobate de MEN

d.

Monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate
cu ISBN

e.

Ghiduri metodologice sau alte auxiliare
curriculare/de sprijin

f.

Articole de specialitate/studii de
specialitate,
publicate în reviste de specialitate la
nivel judeţean sau naţional înregistrate
cu ISSN

g.

Cărţi în domeniul educaţional/de
specialitate,
publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific
din domeniu
Mijloace de învăţământ omologate de
MEN

h.

Punctaj
Maxim
Max.6.p.pt.toate actele
normative
2p pentru fiecare metodologie/
regulament
Max.4.p.pt.toate programele
1p pentru fiecare programă
7p/manual/împărţite la nr.de
autori
5p/lucrare/monografie
împărţite la nr.de autori dar nu
mai mult de 10 p pentru toate
monografiile/ lucrările
1 p.pt.fiecare ghid/ auxiliar
curricular, dar nu mai mult de 4
p.pt.toate,împărţite la nr.de
autori

Acordat

0,5p /articol împărţite la nr.de
autori/ articol,dar nu mai mult
de 3 p.pt.toate articolele;
1p / studiu / împărţit la numărul
de autori ai studiului,dar nu
mai mult de 4p pentru toate
studiile
5p pt.fiecare carte
publicată/împărţită la nr.de
autori,dar nu mai mult de 10
p.pentru toate cărţile
max.5p/împărţite la nr.de autori

V. 3.Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
MEN,altele decât cele punctate anterior(AEL,Phare-Vet,Phare,Banca Mondială,
Socrates, Leonardo da Vinci, Arion, 2000 + ), altele decât cele punctuate anterior
( max. 5p):
Nr.
crt.
1
2
3
4

Criteriul
Participarea în cadrul unei echipe la un
program
Participarea în cadrul unei echipe la două
sau mai multe programe
Coordonatorul unui program la nivel de
unitate şcolară
Coordonatorul a două sau mai multe
programe

Punctajele de la V.3 (1-4) se pot cumula

Punctaj
Maxim
0,50p
1,00p
1,50p
2,00p

Acordat

V.4. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul
Preuniversitar, finalizate cu certificat de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă ( în ultimii 5 ani la data depunerii dosarelor)- 0,1p/ 3 credite/ max. 6 p
Nr.
crt.
a.
b.
c.
d.

Criteriul

Punctaj
Maxim

Acordat

Program de lungă durată (90 credite)
Program de durată medie (60 credite)
Program de scurtă durată (30 credite)
Program cu mai puţin de 30 credite

Notă: Punctajele de la 4 lit. a-d pot fi cumulate
V.5. Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic,în cadrul
programelor de formare continuă, aprobate de M.E.N. şi alte instituţii abilitate
(Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe,Agenţia Socrates (ANPCDEFP),
Siveco, instituţii şi societăţi ştiinţifice finalizate în ultimii cinci ani şcolari cu
adeverinţă/certificat/diplomă
Nr.
crt.
1

Denumirea activităţii, tipul documentului
şi emitentul

2
3
4
5

Punctaj
Maxim
0,1 p/ 10
ore de curs,
dar nu
mai
mult de
5p

Acordat

X Se înscrie de solicitant
NOTE :
1. Indicatorii de performanţă se punctează doar dacă sunt depuse documente
justificative (aşezate în ordinea din fişă)
2. Inspectorul de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul la punctele V 1B, V
1C, V 1D ;
3. De corectitudinea datelor înscrise în această fişă răspunde inspectorul de
specialitate
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,
________________________________
(se scrie specialitatea )
NUMELE ŞI PRENUMELE
(se scrie citeţ şi complet )
Prof._______________________
Semnătura

