Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani, Jud.Iaşi
Str.Ştefan cel Mare , nr.19, Tel/fax 0232/761800, sciordachecantacuzino@yahoo.com

Nr. ...................din................................

Fișa de evaluare pentru selecția cadrelor didactice
Proiectului Erasmus+ Acțiunea cheie 1 – Educație școlară
”O școală incluzivă pentru un viitor verde” 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014378

Criteriu

Subcriteriu

Detalieri

Punctaj total

Pregătirea
profesională

Formarea iniţială

Studii superioare
de lungă durată
Studii superioare
de scurtă durată

5

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
evaluare
comisie

Dovezi

Diploma
3

Formare continuă

Implicarea în
viaţa şcolii

Necesitatea
participării la
curs

Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Cursuri de
formare:

5
3
2

60-90 credite
30-60 credite
0-30 credite

10
8
5
10

Responsabil comisie metodică (2p), membru CEAC (2p),
membru în comisia de actualizare PAS (2p), membru în
comisia de elaborare ROI (2p), membru CA (2p),
responsabil formare continuă (2p), coordonator
programe europene(2p), consilier educativ(2p)

Maxim 10
puncte

Activităţi extraşcolare
Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel
internațional/naţional/intejudeţean/judeţean/local

Maxim 10
puncte

10/8/6/4

Competențe digitale
Resurse educationale deschise (RED)

Maxim 10
puncte

2
puncte/resursă

Motivaţia
convingătoare a
necesităţii
participării la curs

10 puncte

Relevanţa temei cursului în activitatea didactică

Certificat

Adeverință/
Certificat/
Atestat

Adeverință/
Decizie

Adeverință/
Diplomă
Certificat
Link
resursă
Scrisoare
de intenție

Disponibilitatea
de a disemina, de
a aplica in școală
și de a crea
resurse post
mobilitate
Cunoștințe
despre specificul
programului
Erasmus +, Staff
Mobility și
responsabilitățil

Abilități și
competențe
scriere
Proiecte
Erasmus +
Total

Membru în echipa de scriere a Proiectului Erasmus
+KA 122 SCH

Comisiei de evaluare:
președinte: Director, prof. Daniela SIMION
membri: prof. Ana Mărioara SPIRIDON,
prof. Petrică MIRON

-accesare
platformă
-redactare
-traducere
-corectare

10 puncte

Scrisoare
de intenție

10 puncte

Scrisoare
de intenție

20 puncte

Decizie

100 puncte

NOTĂ:
1. Fișa de autoevaluare va fi însoțită de:






Cerere (Anexa 5 din procedura de selecție)
Copie CI
CV- copii ale actelor justificative
Scrisoare de intenție
Decizie membru echipa de proiect (acolo unde este cazul)

2. Se ia în considerare activitatea derulată în ultimii 5 ani școlari, inclusiv anul școlar curent.
Termenul de depunere a dosarului de candidatură – până vineri, 5 noiembrie 2021 , ora 13:00.

